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Stellingen

1.     De eiser die het internationaal privaatrecht stelt in het kader van de
personele en geografische kenbaarheid maken absoluut anonieme on-
line transacties absoluut onwenselijk.

2.    De groeiende onmogelijkheid om als individu onopgemerkt te blijven
bij het verrichten van on-line activiteiten is eveneens onwenselijk.

3.    Technologische hulpmiddelen hebben geen relevantie bij de
aanknoping van personen of hun handelingen aan een locatie.

4.    De Internetconsument behoeft bescherming.

5.     Internet is geen transactieplaats maar een transactiemiddel.

6. Techniek behoort in het internationaal privaatrecht een instrumenteel
en geen normatief karakter te hebben.

7. Zelfregulering ontslaat de overheid niet van haar verantwoordelijkheid
om bestaande wet- en regelgeving te ontdoen van belemmeringen voor
de elektronische handel.

8.    De electronic agent is net zomin een agent (vertegenwoordiger) in
juridische zin als de digitale handtekening een handtekening in
juridische zin is.

9.    I;2'oe' gvt:Z:;1: gil:t; ttens ei:,ttgsecl it::'I:tl:et
proefschrift.

10. Het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies is bedroevend
laag.
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Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift is een proces, waarin de promovendus - gelukkig
- de steun en begeleiding van anderen krijgt. Op deze plaats wil ik mijn
dankbaarheid betuigen aan degenen die op enige wijze hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van het boek.
Allereerst ben ik mijn beide promotors grote dank verschuldigd. Corien Prins heeft
mij de gelegenheid geboden om naast mijn andere werkzaamheden als onderzoeker
aan het promotieonderzoek te beginnen en mij de vrije hand gegeven bij de keuze
van het onderwerp. Haar vertrouwen in mij alsmede haar steun op de momenten dat
ik die nodig had, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van
het proefschrift. Tevens is zij mij in de jaren dat ik aan het Centrum voor Recht,
Bestuur en Informatisering verbonden ben tot voorbeeld geweest en dat zal - daarvan
ben ik overtuigd - ook zeker in de toekomst zo blijven. Katharina Boele-Woelki
heeft op uiterst kritische wijze het schrijfproces begeleid. Ik moet toegeven dat de
kritiek niet altijd gemakkelijk was, maar nooit was er enige twijfel aan de positieve
wijze waarop haar opmerkingen aan de kwaliteit van het promotieonderzoek
bijdroegen. Na iedere bespreking was ik weer vol goede moed en overtuigt een stap
verder te zijn gekomen met het werk.
Voorts wil ik Paul Vonken bedanken voor de belangrijke bijdrage die hij heeft
geleverd aan het proefschrift door mij het afgelopen anderhalf jaar intensief te
begeleiden. Ik ben hem zeer erkentelijk voor de deskundige en gedetailleerde wijzewaarop hij mijn aanvankelijk "nogal impressionistische teksten" heeft
becommentarieerd en verbeterd. Tevens dank ik Aernout Schmidt die - ik hoop dat
hij zich nog kan herinneren - mij jaren geleden tijdens een borrel op het onderwerp
van mijn promotieonderzoek opmerkzaam maakte.
De leden van leescommissie bedank ik hartelijk voor het lezen, becommentarieren en
beoordelen van mijn proefschrift. Postuum wil ik Professor P. Nijgh dankzeggen
voor het becommentarieren en met mij bespreken van eerdere hoofdstukken van mijn
proefschrift. Tot mijn grote spijt heeft hij geen plaats meer kunnen nemen in de
leescommissie.
Zowel huidige als inmiddels vertrokken collega's bij het Centrum voor Recht,
Bestuur & Informatisering wil ik bedanken voor de gezellige en stimulerende
werkomgeving die ze mij hebben geboden en nog steeds bieden. In het bijzonder
dank ik mijn oud-kamergenote Clarisse Girot voor haar vriendschap en de jarenlange
gezelligheid in ons "kippenhok". Bovendien komt een woord van dank toe aan mijn
beide paranimfen en - in de afgelopen jaren - regelmatige partners bij het schrijven
van wetenschappelijke en minder wetenschappelijke publicaties: Sylvia Huydecoper
en Hadeline Vorselaars. Jullie viendschap en steun in de loop naar en straks tijdens
de verdediging van het proefschrift is en zal voor mij erg belangrijk zijn.
Wim Ovaa senior en Wim Ovaa junior zeg ik dank voor het corrigeren van
hoofdstukken uit mijn proefschrift. Vivian Carter bedank ik voor het corrigeren van
de Engelse samenvatting.
Mijn familie en vrienden bedank ik voor het niet aflatende, maar gelukkig gedoseerd
getoonde interesse voor mijn promotieonderzoek en de nodige ontspanning die
tijdens dat proces onontbeerlijk is. In het bijzonder noem ik mijn ouders die mij in de



jaren naar volwassenheid veel vrijheid hebben gelaten bij de keuzes die ik heb
gemaakt en deze steeds - op welke wijze ook - hebben gesteund.
Ten slotte dank ik Wim meer dan met woorden kan worden uitgedrukt. Het leven is
zo veel gelukkiger en het schrijven van een proefschrift veel minder een beproeving
m6tjou. Daarom draag ik het boek met liefde aan jou op.

Houten, 16 september 2002
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Hoofdstuk 1: Het onderzoeksdomein'

1.1 Inleiding

1.1.1  Technologie

Als gevolg van verschillende technologische ontwikkelingen is het steeds
eenvoudiger geworden om mensen, diensten, goederen, kapitaal en informatie te
transporteren. Door de voortschrijdende globalisering is de wereld er in vele
opzichten kleiner op geworden. Dit onderzoek is gericht op een van de recente
technologische ontwikkelingen die dit proces in toenemende mate voortdrijft. Een
combinatie van vraag en aanbodfactoren - waaronder een enorme vergroting van de
reken- en geheugencapaciteit van computers, ontwikkelingen in de
datacommunicatie en de behoefte aan een dergelijke infrastructuur - heeft geleid tot
een wereldomspannend computernetwerk: het Internet.2
Het Internet is een netwerk van netwerken, onderling verbonden door routers of
gateways, die de gebruiker van het Internet de illusie geeft dat alle computers in de
betreffende netwerken rechtstreeks via 66n en hetzelfde netwerk aan elkaar
gekoppeld zijn. Bovenop de basisstructuur van het Internet - uitgaande van een
gemeenschappelijk protocol: TCP/IP - zijn diverse toepassingen, gebaseerd op het
chent-server model, verwezenlijkt die binnen de context van dit netwerk gebruikt
kunnen worden. Bekende voorbeelden van dergelijke applicaties zijn: e-mail
(elektronische  post), file kansfer (het kopieren van bestanden over het Internet), het
World Wide Web (WWW), chatten alsmede nieuws- en discussiegroepen.
Voornamelijk e-mail en het WWW zijn in het kader van dit onderzoek relevant. In
het bijzonder het WWW heeft een enorme betekenis voor de ontwikkeling, de
toegankelijkheid en de brede acceptatie van het Internet gehad. Door de
implementatie van het HyperText Transfer Protocol (HTIP) zijn alle documenten op
het Internet door middel van hyperlinks met elkaar verbonden, waardoor een
wereldomvattend 'spinnenweb' van informatie, het WWW, is gecreeerd. De
aanvankelijk slechts op tekst gebaseerde user inte,face van browsers, waarmee
webpagina's kunnen worden opgevraagd en bekeken, is in de loop der tijd verfraaid
tot een grafische en dynamische omgeving. De functie en het gebruik van Internet is
door voornoemde ontwikkelingen drastisch veranderd.3 Nadat het aanvankelijk

Alle Internetadressen (URLs) waar in het onderzoek aan wordt gerefeerd, zijn voor het laatst bezocht
op 8 augustus 2002.2
Zie de verklarende woordenlijst voor definities van technische termen die in het onderzoek
voorkomen. Andere bronnen voor definities van aan het Internet gerelateerde termen Webopedia.com
<http://www. webopedia.corn/> of Whatis.com <http://whatis.techtarget.com/1>.

3
In het onderzoek zal geen uitgebreide beschrijving van Internettoepassingen worden gegeven, want
deze zou door de snelle veranderingen al snel gedateerd zijn. Overigens zijn elders reeds uitvoerige
on-line verwijzingscatalogi beschikbaar, zie bijvoorbeeld The Living internet,

<http://www.livinginternet.corn/>.
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militaire computernetwerk reeds was overgenomen door    de
onderzoeksgemeenschap,4 is het Internet inmiddels uitgegroeid tot een netwerk dat
wordt aangewend voor de meest uiteenlopende en niet in de laatste plaats
commerciele doeleinden.5

1.1.2 Recht

De openstelling van het Internet voor commerciele activiteiten was de aanleiding
voor een verplaatsing en uitbreiding van de elektronische handel naar dit
wereldwijde netwerk. Elektronische handel is geen nieuw fenomeen,6 maar dit
nieuwe en innovatieve medium heeft een enorme impuls aan de ontwikkeling van het
elektronische rechtsverkeer gegeven. De Internettechniek heeft het eenvoudiger
gemaakt om (potentiele) contractspartijen over de grenzen heen bij elkaar te
brengen.7 Communicatie per elektronische post is snel en eenvoudig, evenals het
afsluiten van overeenkomsten via elektronische marktplaatsen of on-line catalogi.
Het medium biedt nieuwe mogelijkheden om vraag en aanbod internationaal bijeen
te  brengen en op elkaar af te stemmen. Daarbij is relevant dat het Internet met alleen
door professionele partijen als transactiemiddel wordt gebruikt maar tevens door
consumenten: In een klimaat van toenemende internationalisering betekent een
groter aantal grensoverschrijdende consumententransacties dat de pluriformiteit in
het nationale dwingende consumentenrecht steeds prominenter wordt. Anders dan in
business-to-business relaties heeft de on-line aanbieder bij business-to-consumer
overeenkomsten in de regel minder vrijheid om de eventuele rechtsverschillen in
internationale context contractueel glad te strijken door bijvoorbeeld het maken van
een keuze voor een specifiek rechtsstelsel dat op de overeenkomst van toepassing is.
Naast groeiende internationalisering wordt het recht door het gebruik van Internet als
transactiemiddel tevens geconfronteerd met andere tendensen die vragen kunnen
oproepen of rechtsonzekerheid kunnen opleveren. Zo is er sprake van
deterritorialisering, doordat digitale communicatie geografisch ongebonden is. De
technologie waarop het Internet is gebaseerd en die tevens naamgever is van het
medium - het voornoemde Internet Protocol (IP) - werkt territoriumonafhankelijk.'
Regulerende bevoegdheden van nationale overheden zijn daarentegen gebonden aan

4       Het    in    1969   door de Advanced Research Projects Agency (ARPA) voor def'ensiedoeleinden
opgerichte ARPAnet werd in de jaren 80 gekoppeld aan NSFnet van de National Science Foundation
(NSF) en vervolgens aan andere netwerken waardoor het Internet ontstond. Zie verder voor de
geschiedenis van het Internet <http://www.livinginternet.corn/> (laatst bezocht 1 mei 2002).

5
In 1991 NSFNet werden de Acceptable  Use Policy van NSFNet die sponsoring van het netwerk en
commerciele activiteiten op het Internet verbood, opgeheven. De policy had tot doel om het gebruik
van het Internet als medium Voor onderzoek te handhaven. Zie

<http://www.merit.edu/merit/archive/nsfnet/acceptable.use.policy>.
6     zie ook Sommer 2000, onder III.
7      Zie ook Prins  1996, p  73, WRR 1998, p. 45,47-9.

Vergelijk Lessig  1999, p   193
9

Zie Prins & Van Kralingen 1997, p. 106-7.
2
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10een bepaald territorium. Deze tegenstelling zou dusdanig kunnen gaan wringen dat
het traditionele recht zijn greep op on-line activiteiten (deels) verliest of moeilijker
kan behouden.
Voorts loopt het recht tegen de tendens van dematerialisering aan. Het traditionele
recht heeft zich ontwikkeld in een periode dat het rechtsverkeer gericht was op de
handel in goederen en diensten die fysiek worden geleverd en uitgewisseld. Tengevolge van technologische ontwikkelingen - met het Internet als belangrijke
katalysator - draait het handelsverkeer in toenemende mate om informatie waarvoor- wanneer contractspartijen via een netwerk met elkaar verbonden zijn - een fysiekeverschijningsvorm niet noodzakelijk is.11 Digitale producten en diensten (soft
products) moeten een plaats krijgen binnen het recht en niet altijd is duidelijk of dat
binnen de reeds bestaande regimes voor fysieke goederen of diensten kan gebeuren.
Recht en technologie kunnen verder botsen, daar waar rechtsregels soms vragen om
tijd voor bezinning terwijl de techniek vooral gericht is op snelheid. Omdat de
relevantie van tijd door de snelheid van de techniek is afgenomen in het on-line
rechtsverkeer (detemporalisering), kan er binnen het recht juist behoefte bestaan aan

12het invoeren van tijdselementen.  Ook in andere zin kan snelheid in dit verband
problematisch zijn voor het recht. Technologische ontwikkelingen stellen het recht
voor bepaalde vragen en keuzes, die op het moment dat de wetgever heeft besloten
om oplossingen aan te dragen een wending kunnen nemen en het recht voor nieuwe
of andere uitdagingen stellen dan wel rechtsonzekerheid juist weer wegnemen. De
wetgever zal dus moeten uitkijken met het nemen van mogelijk voorbarige of snel
achterhaalde besluiten. In dit verband wordt - vanuit de techniek bezien - wel

13gesproken van technologische turbulentie.

1. 1.3 Internationale on-line overeenkomst

Bij de internationale on-line overeenkomst komen technologie en recht samen. In de
nu volgende paragraaf wordt eerst ingegaan op de technische achtergrond van deze
soort overeenkomst (paragraaf 1.1.3.1). Vervolgens wordt een inleiding gegeven  inhet licht van het verdere onderzoeksterrein, te weten het internationaal privaatrecht
(ipr) met betrekking tot on-line overeenkomsten. (paragraaf 1.1.3.2).

1.1.3.1   On  the  line
Onder 'on-line overeenkomst' wordt in het kader van het onderzoek verstaan de
overeenkomst die on the line ofwel door middel van communicatie via in een
netwerk verbonden computers wordt aangegaan. Partijen bevinden zich ten tijde van

10

Zie WRR 1998, p  61-5.
11

Zie Prins & Van Kralingen  1997, p   109-10.
12

Zie Hoeren 2000, p. 41-2. Een voorbeeld is artikel 6 richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand,
waarmee een herroepingsrecht ten aanzien van op afstand gesioten overeenkomsten is ge)ntroduceerd
in het consumentenrecht.   Zie ook Prins  & Van Kralingen   1997,  p.   111, die juist pleiten  voorverkorting van wettelijke termijnen.

13
Nota WES  1997, p. 4.
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het contracteren niet in elkaars fysieke aanwezigheid en kennen elkaar al dan niet
persoonlijk. De on-line overeenkomst is derhalve een op afstand gesloten
overeenkomst, evenals de postorderovereenkomst en de per telefoon afgesloten
overeenkomst. Als voorloper van de on-line overeenkomst kan gelden de

14
overeenkomst die per telegraaf werd afgesloten. 15
De overeenkomst kan al dan niet door menselijke tussenkomst totstandkomen.
Vormen van on-line contracteren, waarbij geheel zonder menselijke tussenkomst
wordt gecontracteerd zijn overeenkomsten die via Electronic Data Interchange
(EDI) en transactieagents tot stand zijn gekomen. EDI is een vorm van elektronische
uitwisseling van informatie tussen computers van organisaties zonder menselijke

tussenkomst, waarbij geautomatiseerde communicatie mogelijk is doordat - anders
dan bij bijvoorbeeld e-mail - gebruik wordt gemaakt van gestructureerde en

16

gestandaardiseerde berichten. EDI speelde aanvankelijk vooral een rol speelde in
de transportsector - denk aan onder meer de automobielindustrie - maar wordt
inmiddels op vele commerciele en niet-commerciele terreinen toegepast.
Oorspronkelijk wordt de toepassing van EDI vooral gefaciliteerd door Value-Added
Network (VAN) dienstenaanbieders, die onder meer de gegevensuitwisseling tussen
de betreffende organisaties verzorgen. Met de komst van het Internet kunnen EDI-
gebruikers hun geautomatiseerde transacties evenwel ook direct via het wereldwijde
netwerk laten verlopen (open EDO·
Transactieagents zijn een vorm van electronic agents of intelligent agents. InteUigent
agents zijn computerprogramma's die met een grote mate van autonomie
beslissingen kunnen nemen en in staat zijn zich aan te passen aan de wensen van de

gebruiker of de omgeving waarin ze worden ingezet. Zo zijn er agents die de
gebruiker assisteren bij het werken op de computer (passieve agents) of het
verzamelen en selecteren van informatie op het Internet (actieve agents).
Transactieagents kenmerken zich daarentegen vooral door het feit dat zij in staat zijn
om namens de gebruiker overeenkomsten af te sluiten met personen of andere

agents. Het inzetten van een intelligent agent vertoont gelijkenis met het17

communiceren door middel van EDI in de zin dat een overeenkomst langs volledig
geautomatiseerde weg tot stand kan komen. Een duidelijk onderscheid met EDI -
traditioneel en open - is gelegen in de autonome werkwijze van agents: zij kunnen
door ervaring leren, geprogrammeerde instructies veranderen, nieuwe instructies

14
Zie   Standage    1999,   p.    156: 'The information supplied   by the telegraph   was   like a drug   to

businessmen, who swiftly became addicted. In combination with the railways, which could move
goods quickly from one place to another, the rapid supply of information dramatically changed the

way business was done Suddenly, the price of goods and the speed with which they could be
delivered became more important than their geographical location. Tradesmen could have several
potential suppliers or markets at their disposal, and were able to widen their horizons and deal directly

with people who would have taken days to reach by mail.'
15 Zie Prins & van Kralingen  1997, p.  110.
16

Van  Esch & Prins  1993, p. 2.
17

Stuurman & Wijnands 2000, p  234. Deze agents zouden dusdanig kunnen worden geprogrammeerd
dat ze tevens informatie omtrent jurisdictie en toepasselijk recht kunnen communiceren aan de
wederpartij. Zie ook Vartanian 2000, die wijst op G/oba/ Protocol Standards die hiervoor zouden
kunnen worden ontwikkeld.

4



INLEIDING

18toevoegen en op basis van de gewijzigde en nieuwe instructies besluiten nemen.
Daarnaast kunnen on-line overeenkomsten tevens gedeeltelijk geautomatiseerd
worden afgesloten, wanneer bestellingen zonder menselijke tussenkomst van de kant
van de on-line aanbieder via een website kunnen worden geplaatst. De verwerking
van de on-line bestelling en het per e-mail versturen van de ontvangstbevestiging aan
de klant is volledig geautomatiseerd. De klant zal echter zijn gegevens en het aantal
te bestellen producten zelf in moeten typen.
Binnen het onderzoek zullen vooral on-line overeenkomsten die direct via e-mail of
(indirect) via een bestelformulier op een website worden aangegaan centraal staan,
omdat dit veelgebruikte middelen voor on-line contracteren zijn. Daarnaast wordt -
voor zover relevant voor het onderzoek - aandacht besteed aan andere of meer
specifieke vormen van on-line contracteren, zoals het gebruik van anonieme on-line

19transactiemodellen   en het inzetten van transactieagents.

1.1.3.2 Internationaal privaairecht
Het onderzoek richt zich slechts op de internationale - en deels ook interstatelijke -
on-line overeenkomst en meer concreet op de vaststelling van de rechtsmacht en het
toepasselijk recht ten aanzien van een tussen partijen gerezen contractueel geschil.20
De bepaling van de rechtsmacht en de vaststelling van het toepasselijk recht vormen
onderdeel van het internationaal privaatrecht of conflict of laws. Het begrip
'internationaal privaatrecht' is gangbaar in continentale rechtsstelsels, terwijl
'conflict of laws' voornamelijk wordt gebruik in common law stelsels:' Ofschoon
beide begrippen in de literatuur (veelal) ook een restrictievere betekenis kennen,
namelijk beperkt tot het conflictenrecht, zal er in het onderzoek eveneens de
vaststelling van de rechtsmacht onder worden begrepen.
Aanleiding tot het onderzoek zijn de onder paragraaf 1.1.2 genoemde tendensen die
het recht als gevolg van technologische ontwikkelingen parten spelen. De
toenemende internationalisering ten aanzien van rechtsrelaties betekent dat het
internationaal privaatrecht een steeds belangrijkere rol heeft. De kans dat een conflict
een internationaal karakter heeft, neemt navenant toe met het aantal internationale
on-line cont(r)acten. Bovendien is het internationaal privaatrecht grotendeels
gebaseerd op terI'itoriale aanknopingspunten. De verwijzing kan - afhankelijk van de
omstandigheden van het geval - aan de hand van uiteenlopende aanknopingsfactoren
die een geografisch karakter hebben, geschieden. Steeds is het noodzakelijk om on-
line activiteiten - waaronder on-line afgesloten overeenkomsten - in geval van een

18 Allen & Widdison 1996, onder I
19

Bij anonieme transactiemodellen blijft de identiteit van partijen tot het moment van totstandkoming
van een on-line overeenkomst over en weer verhuld.

20
In dit hoofdstuk wordt verder niet ingegaan op de internationaliteit en interstatelijkheid van de on-line
overeenkomst. Ofschoon  het voor de toepassing van het internationaal privaatrecht of conflict of laws
van belang is dat de on-line overeenkomst internationaal of - in de Amerikaanse situatie
interstatelijk karakter heeft, is het vraagstuk praktisch gezien met name relevant in het kader van de
forum- en rechtskeuze, vergelijk  Droz  1972, p.  24-5  en p. 1 1 9, Strikwerda  1980, p   6, ten aanzien van
artikel 17 EEX. In dit verband zal het onderwerp nader worden behandeld.

21

Zie Scoles & Hay  1992, p.  1-3.
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geschil te herleiden tot een bepaalde locatie om het ter beslechting aan een rechter te
kunnen voorleggen. Het internationaal bevoegde forum dient vervolgens de
toepasselijkheid van het recht van een bepaald land te bepalen. Gegeven het in
aanleg a-geografische karakter van de Internettechnologie is het noodzakelijk vast te
stellen of en, zo ja, op welke wijze de geografische aanknopingsfactoren effectief
zijn ten aanzien van on-line overeenkomsten. Partijen verblijven weliswaar fysiek op
een locatie, maar in bepaalde gevallen ontstaat er mogelijk een gebrek aan
kenbaarheid. Kenbaarheid zou op twee manieren problematisch kunnen zijn als
gevolg van het feit dat partijen zich niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Ten
eerste kan onduidelijk zijn met wie er on-line wordt gecontracteerd (personele
kenbaarheid) en ten tweede behoeft de locatie van waaruit partijen met elkaar on-line
contracteren niet kenbaar te zijn (geografische kenbaarheid). Voorts stamt  het
internationaal privaatrecht uit een tijd dat goederen uitsluitend in fysieke vorm
konden worden geleverd en duidelijk te onderscheiden waren van diensten. Evenals
meer in het algemeen in het recht het geval is, wordt binnen het internationaal
privaatrecht in bepaalde situaties onderscheiden tussen goederen en diensten. Het is
relevant vast te stellen welke plaats digitaal verhandelde informatie (soft products)
daarbij inneemt. Tot slot moeten aanpassingen in regels van internationaal
privaatrecht of conflict of laws in principe op zoveel mogelijk techniekneutrale wijze
vorm krijgen teneinde met in de weg te staan aan nieuwe technologische
ontwikkelingen dan wel de tand des tijds voorlopig te kunnen doorstaan.

1.2 Rechtsvergelijking

Het onderzoek is rechtsvergelijkend van aard. Het internationaal privaatrecht zoals
vastgelegd in voor de Europese Unie relevante regelgeving op dit gebied wordt
vergeleken met het conflict oflaws van de Verenigde Staten.
De eerste keuze is ingegeven door de bij aanvang van het onderzoek reeds bestaande

plannen tot revisie en vervanging van de Europese verdragen op het gebied van het
internationaal privaatrecht, waarbij tevens overwegingen omtrent internationale on-
line overeenkomsten een rol speelden en spelen. Inmiddels is het in het kader van de
rechtsmacht tot een aanpassing van de bestaande regels gekomen; het Eugpese
conflictenrecht betreffende overeenkomsten wacht echter nog een wijziging.  Het
onderzoek komt op een goed moment om de aangebrachte wijzigingen te beoordelen
in het licht van on-line overeenkomsten alsmede aanbevelingen te geven voor de nog

op stapel staande revisie van het conflictenrecht.
De keuze voor het conflict of laws van de Verenigde Staten is ingegeven door drie
overwegingen. Ten eerste bestond er bij aanvang van het onderzoek in de Verenigde
Staten reeds een grote hoeveelheid rechtspraak op het gebied van rechtsmacht en aan
het Internet gerelateerde activiteiten. Deze rechtspraak vormt een interessante en
onmisbare bron van onderzoek. Ten tweede waren de praktische ontwikkelingen op
het gebied van de elektronische handel op dat moment reeds verder voortgeschreden
dan in de rest van de wereld. De Verenigde Staten werd en wordt als het gaat om

22
Zie Actieplan van de Raad en de Commissie van 3 december 1998, PbEG C19/1,1999.
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ontwikkelingen op het gebied van het Internet door andere landen als voorbeeld
beschouwd. Het was derhalve interessant te onderzoeken of tevens een
voorbeeldfunctie kan uitgaan van de wijze waarop - in ieder geval - in het
jurisdictierecht met on-line overeenkomsten wordt omgegaan. Een derde reden ligt in
het verlengde van het voorgaande. Europa en de Verenigde Staten kennen
verschillende systemen ten aanzien van de vaststelling van rechtsmacht en

23toepasselijk recht.  Het is interessant te vergelijken of en in hoeverre uit de
verschillen lessen kunnen worden getrokken die bijdragen aan een Internewroof
systeem van bevoegdheidsrecht en verwijzingsregels voor overeenkomsten. Het is
overigens niet de bedoeling om uiteindelijk het beste systeem voor de vaststelling
van rechtsmacht en toepasselijk recht voor internationale - en interstatelijke -
geschillen betreffende on-line overeenkomsten aan te wijzen. Beide systemen zullen
op hun eigen merites worden beoordeeld.

1.3 Vraagstelling en afbakening

In het licht van de in de voorgaande paragrafen geschetste ontwikkelingen staan de
volgende vraagstellingen centraal in het onderzoek: (1) zijn de regels van
internationaal privaatrecht en conflict of laws met betrekking tot de vaststelling van
de rechtsmacht en het toepassellk recht bil on-line business-to-business en business-
to-consumer overeenkomsten (voldoende) doeltrejfend? CT) verscha#en (verschillen
tussen) de onderzochte rechtsstelsels inzichten in de wijze van invulling regels van
internationaa! privaatrecht ten aanzien van on-line business-to-business en business-
to-consumer overeenkomsten wanneer en voor zover deze niet doeltrejfend zijn?
De voornaamste aandacht in het onderzoek betreft de geografische aanknoping van
internationale geschillen met betrekking tot on-line overeenkomsten. Tevens zal de
rol van de techniek bij de aanknoping worden behandeld. De vraag rijst of het
gebruik van Internet nieuwe geografische aanknopingspunten creeert en of de
techniek kan bijdragen aan personele en geografische kenbaarheid bij on-line
overeenkomsten. Een ander belangrijk punt van aandacht is   de
dematerialiseringstendens die het recht ertoe dwingt om keuzes te maken ten aanzien
van zogeheten soft    products.   In dit verband zal een antwoord moeten worden
gegeven op de vraag of soft products zonder problemen kunnen worden
ondergebracht binnen het traditionele onderscheid tussen goederen en diensten, zoals
dat - in sommige gevallen - ook in het internationaal privaatrecht wordt gehanteerd.
Voorts zal in het onderzoek een plaats moeten worden gegeven aan nieuwe
technologieen voor on-line contracteren. Tevens dient te worden onderzocht of
regels van internationaal privaatrecht voldoende technologieonafhankelijk zijn om
verdere technologische ontwikkelingen te kunnen opvangen.
Naast het internationale bevoegdheidsrecht en het conflictenrecht wordt binnen het
internationaal privaatrecht een derde hoofdonderdeel onderscheiden, te weten het
internationale erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht. Dit onderdeel blijft in het
onderzoek echter buiten beschouwing. Het onderwerp wordt met het oog op de

23
Zie echter Juenger 1982, p. 117-20, die tevens duidelijke parallellen ziet.
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hiervoor beschreven ontwikkelingen minder relevant geacht, aangezien het geen
specifiek met het on-line karakter van overeenkomsten verband houdende problemen
oplevert.

1.4 Plan van behandeling

Het onderzoek begint met een inleiding over de materiele en formele geldigheid van
on-line overeenkomsten (hoofdstuk 2). Voorts wordt in dit hoofdstuk aangegeven op
welke wijze business-to-consumer (B2C) van business-to-business (B2B) dient te
worden onderscheiden en wordt de kenbaarheid van de hoedanigheid van de
consument in de on-line context onderzocht. Dit onderscheid is een rode draad in het
onderzoek.
Het derde hoofdstuk staat in het teken van de rechtsmacht. Aan de hand van het
onderscheid business-to-business en business-to-consumer wordt de doeltreffendheid
van de regels van het jurisdictierecht in de onderzochte rechtsstelsels ten aanzien van
on-line overeenkomsten beoordeeld. De uitkomsten onder de verschillende
rechtssystemen worden met elkaar vergeleken. Op dezelfde wijze wordt in hoofdstuk
4 het conflictenrecht onderzocht.
Het vij fde hoofdstuk sluit ten slotte af met de conclusies van het onderzoek. Aan de
hand van de vier te onderscheiden tendensen - internationalisering,

deterritorialisering, dematerialisering en technologische turbulentie24 - die het
gevolg zijn van technologische ontwikkelingen en effect hebben op het traditionele
recht zullen de algemene uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd.

1.5 Rechtsbronnen

Voor de afbakening van het onderzoek is het van belang de bij het onderzoek in
aanmerking te nemen rechtsbronnen aan te geven. In deze paragraaf wordt per
onderwerp - rechtsmacht en toepasselijk recht - aangegeven wat de relevante
bronnen in de Europese Unie respectievelijk de Verenigde Staten zijn die onderwerp
van onderzoek zullen zijn. Tevens wordt met betrekking tot andere rechtsbronnen die
mogelijk wel relevant zijn of op zijn minst een raakvlak vertonen met het onderzoek
maar daarin niet worden meegenomen, de reden(en) hiervoor uiteengezet.

1.6.1  Rechtsmacht

Allereerst dient te worden gewezen op de werkzaamheden in het kader van de
Haagse Conferentie aan een Verdrag betreffende internationale bevoegdheid en

25buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Indien dit door de
Verenigde Staten geinitieerde verdrag tot stand zal komen en de Europese landen en

24 Op de tendens van detemporalisering zal niet afzonderlijk worden ingegaan, omdat deze vanuit
internationaal privaatrechtelijk oogpunt minder relevant is.

25
Zie <http://www.hcch.net» voor de meest recente versie van het verdrag alsmede voorbereidende
rapporten Zie Haines 2002, over het project van Haagse Conferentie in het licht van Internet.
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de Verenigde Staten het verdrag ratificeren, beschikken beide rechtsstelsels over
dezelfde rechtsbron. Waar relevant zal aan het ontwerpverdrag worden gerefereerd,
maar het vormt geen akonderlijke bron van onderzoek. Ten tijde van het onderzoek
was niet duidelijk of het verdrag zou worden voltooid en derhalve als toekomstige
rechtsbron is aan te merken. Tijdens de onderhandelingen is het moeilijk gebleken
om over bepaalde onderwerpen, waaronder de formulering van regels in het kader

26van de elektronische handel, consensus te bereiken. Ofschoon de deelnemende
landen zich realiseren dat onderwerpen die verband houden met de elektronische
handel te belangrijk zijn om niet mee te nemen,27 bestaat de mogelijkheid dat indien
het verdrag wordt aangenomen dit (aanvankelijk) in afgeslankte vorm - namelijk
slechts een

re eling van
de forumkeuze in business-to-business context omvattend -

zal gebeuren.

1.6.1.1  Europese Unie
Het internationaal bevoegdheidsrecht wordt in Europa vanaf 1 maart 2002
grotendeels bepaald door de Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (verder: EEX-Vo).
De juridische basis waarop de verordening is gebaseerd, is artikel 65 EG-verdrag dat
de ontwikkeling van maatregelen inzake samenwerking op het gebied van burgerlijke
zaken met grensoverschrijdende gevolgen betreft. De EEX-Vo heeft het Verdrag
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september   1968   (kort: EEX) herzien   en
vervangen. Desondanks blijft het EEX in bepaalde gevallen van kracht.29 De EEX-

30Vo geldt niet voor Denemarken en evenmin voor grondgebieden van de lidstaten
die onder de territoriale werkingssfeer van het EEX vallen, maar krachtens artikel
299 EG-Verdrag zijn uitgesloten van de EEX-Vo.31 Bovendien behoudt het EEX

32betekenis in overgangssituaties. Tevens blijft het Verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, Lugano 16 september 1988 (kort: EVEX) naast de EEX-Vo van kracht
in lidstaten van de Europese Unie, in EVA-staten, zijnde Zwitserland, Noorwegen en

26
Zie uitgebreider Hague Conference 2001 ten aanzien van de onderwerpen waar tijdens de
Diplomatiek Conferentie van juni 2001 al dan niet consensus over bestond. Zie ook Silberman &
Lowenfeld 2000, p. 640 en 642, voor de Amerikaanse problemen met het in sterke rnate op het EEX
gebaseerde verdrag.

27
Hague Conference 2002, nr 6,7 en 8.

28
Hague Con ference 2002, nr.9 en 15.

29 Zie verder  over de verordening: Wagner  1997,  p 241-4, Betlem/Hondius  1999, p. 1140-4, Kohler
1999, p.  1-39, Van Eechoud 2000, p   113-5.

30
Zie echter Vias 20003, p. 32, de bepalingen van de EEX-Vo worden opgenomen in cert apart verdrag
tussen de EU en Denemarken omdat artikel 65-rnaatregelen voor dit land niet bindend zijn; het
Verenigd Koninkrijk en Ierland die een voorbehoud kunnen maken bij in het kader van artikel 65 EG-
verdrag genomen maatregelen hebben aangegeven zich aan de EEX-Vo gebonden te achten.

31
Zie overwegingen 21 en 22 respectievelijk 23.

32
Vias 20003, p. 32.
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IJsland, en in Polen. Dit verdrag komt inhoudelijk echter grotendeels overeen met het
EEX en zal geheel buiten beschouwing blijven in het onderliggende onderzoek. Wel
zullen veranderingen in de EEX-Vo ten opzichte van het EEX worden meegenomen,
voor zover relevant voor het onderwerp van het onderzoek. Tevens zal de
rechtspraak die door het Europese Hof van Justitie in het kader van het EEX is
gewezen alsmede de bij het EEX behorende toelichtende rapporten worden
meegenomen ten aanzien van de EEX-Vo voor zover bepalingen ongewijzigd zijn
gebleven.33
In het geval dat de gedaagde geen woonplaats heeft in een verdragsstaat is niet de
EEX-Vo of het EEX van toepassing, maar het commune internationaal
bevoegdheidsrecht (beide: artikel  4  lid   1). De exclusieve bevoegdheid (artikel  22
EEX-Vo respectievelijk artikel 16) en de forumkeuze (artikel 23 EEX-Vo) kennen
evenwel een afwijkend formeel toepassingsgebied en kunnen dan ook toepassing
vinden, indien verweerder geen woonplaats in een verdragsstaat heeft.34 Zo is de
rechter van de plaats waar een onroerend goed is gelegen onder meer exclusief
bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent de huur en verhuur daarvan. Bij
de forumkeuze moet minsten Jn der partijen woonplaats hebben in een lidstaat en
dient de rechter van een lidstaat te zijn aangewezen voor de kennisneming van
geschillen tussen hen. Omwille van de beperking van het onderzoek zal het
commune internationaal bevoegdheidsrecht van de verdragsstaten niet worden
behandeld.

1.6.1.2 Verenigde Staten
De bevoegdheid van de rechter om een bindende uitspraak te kunnen doen over de
rechten en plichten van gedaagde is in het Amerikaanse recht neergelegd in de
zogeheten personal jurisdiction doctrine.   De term 'personal jurisdiction' wordt
onderscheiden van legislative jurisdiction (het Amerikaanse conflictenrecht) en
subject matter jurisdiction (vergelijkbaar met de relatieve competentie van de
rechter). Over het algemeen wordt er de rechterlijke bevoegdheid over een gedaagde
in algemene zin - dus niet slechts in interstatelijke of internationale gevallen - mee
aangeduid.35

De personal jurisdiction doctrine, aanvankelijk door de Supreme Court nog opgevat
als  common law concept, wordt vanaf het einde  van  de  19de eeuw gegrond op  de  in
de Fourteenth Amendement van de Amerikaanse Constitutie neergelegde due process
clausule.36 De due process clausule bepaalt onder meer dat geen van de staten een

37
individu zonder zorgvuldig proces  leven of bezit  zal  ontzeggen. De Supreme Court

33   Zie ook Vlas 200Ob, P. 747.
34

Vias 20003, p. 82-84, voor wat betreft het EEX wordt dit niet uitdrukkelijk in artikel 4 lid 1 bepaald,
maar over het algemeen wei aangenomen. Zie paragraaf 3 3.2 1 ten aanzien van de forumkeuze bij
82( overeenkomsten.

35
Zie Brilmayer 1995, p. 267 (noot 1).

36
Pennoyer v. N&, 24 L. Ed. 565 (1878). Zie Juenger 1984, p  1196 en Borchers 1992, p. 123-4, voor
Pennoyer was de enige constitutionele bepaling van belang voor personal jurisdicrtion de Full Fauh
and Credit Clause.

37
Zie  Amendment XIV Section  1, 'No State shall make or enforce any law which shall abridge the

10
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trok daarmee de rechtsontwikkeling van personaljurisdiction naar zich toe en heeft
dit leerstuk in de loop van de 20ste eeuw invulling gegeven met betreklang tot niet-
ingezetene gedaagden (non-resident defendants) door middel van de minimum
contacts test.
De personal jurisdiction is daarmee grotendeels gebaseerd op rechtspraak. Een
uitzondering hierop zijn de zogeheten long-arm statutes, waarin de meeste staten de
in de rechtspraak ontwikkelde bepaling van de reikwijdte en invulling van de
rechterlijke bevoegdheid hebben gecodificeerd. Sommige Staten hebben daarin
binnen de grenzen die de Amerikaanse Constitutie stelt aan personal jurisdiction een
gedetailleerde opsomming gegeven van (alle) activiteiten die rechterlijke
bevoegdheid over een gedaagde rechtvaardigen. Andere staten hebben in reactie op
deze gedetailleerde wetgeving en de aanvankelijke onduidelijkheid over de
reikwijdte ervan een eenvoudiger weg gevolgd en een long-arm smtute uitgevaardigd
die zich in heel algemene zin uitstrekt tot de grenzen van wat constitutioneel
geoorloofd is. Deze reguleringswijze is een uitvloeisel van rechtsspraak in een aantal
staten, waarin werd beslist dat hetgeen binnen de grenzen van de Constitutie is
toegestaan het uiteindelijk door de wetgever bedoelde bereik van de long-arm smtute
is. In staten waarin de rechter een dergelijke uitspraak heeft gedaan, heeft een
gedetailleerde long-arm statute dus feitelijk hetzelfde bereik als in staten die voor de
eenvoudige bepaling hebben gekozen. Aangezien de long-arm smtutes over het
algemeen slechts hebben beoogd vast te leggen of in sommige gevallen verder uit te
werken wat krachtens rechtspraak reeds geldend recht is, zal in het vervolg niet apart

38
op deze wetgeving worden ingegaan.

Naast de rechtspraak in het kader van de personal jurisdiction doctrine bestaat in het
onderzoek tevens aandacht voor de Undorm Computer Information Transactions Act
(UCITA) die is uitgevaardigd door de National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws OACCUSL):9 UCITA is een modelwet die door middel van

40statelijke wetgeving kan worden geimplementeerd en aldus rechtskracht krijgt.
UCITA is vergelijkbaar met de Uniform Commercial Code - eveneens een modelwet
- met het verschil dat laatstgenoemde is gericht op goederen en UCITA transacties
aangaande digitale informatie (soft products) betreft. Voorbeelden van41

overeenkomsten die door UCITA worden bestreken zijn softwarelicenties,
overeenkomsten betreffende softwareontwikkeling, gebruikslicenties met betrekking
tot digitale informatie (bijvoorbeeld software, multimediaproducten of databanken)
en gebruikersovereenkomsten voor websites. UCITA bevat een voor on-line

1 privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of
life, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws'

38
Zie Scoles/Hay 1992, p. 316-20, over /ong-ann statutes.

39
Zie <http://www.ucitaonline.com> voor achtergrondinformatie over UCITA.

40
Zie Drion 2001, p. 382, met uitgebreidere informatie over UCITA.

41
Zie § 102 (9), (10) en (11) UCITA voor definities van 'computer', 'computer information' en
'computer information transaction'. Zie § 103 voor de reikwijdte van en uitzonderingen onder
UCITA.

11
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42
afgesloten overeenkomsten relevante bepaling met betrekking tot de forumkeuze.

1.6.2 Toepasselijk recht

De vaststelling van het op een internationale on-line overeenkomst toepasselijke
recht komt slechts aan de orde, indien deze niet reeds wordt bestreken door
eenvormig recht.   In het bijzonder het Weens Koopverdrag   1980  is  in dit verband
relevant. Het Weens Koopverdrag bestrijkt internationale business-to-business
overeenkomsten en geeft voorschriften voor onder meer de totstandkoming van
koopovereenkomsten alsmede de plichten van verkoper en koper (zie artikel 1 tot en
met 5). Het Weens Koopverdrag 1980, zijnde een materieelrechtelijke regeling,
wordt in dit onderzoek niet afzonderlijk als rechtsbron gehanteerd, maar voor zover

43relevant wordt ernaar verwezen.

1.6.2.1 Europese Unie
In de Europese Unie wordt het toepasselijk recht bepaald aan de hand van het
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
1980 (verder: EVO). Het EVO heeft een universeel toepassingsgebied, zodat het niet
alleen van toepassing is in situaties waarin een band met een verdragsstaat bestaat.
De verwijzingsregels kunnen tevens leiden tot toepassing van het recht van een niet
bij het verdrag aangesloten staat (zie artikel 2). Het verdrag treedt dus binnen de
grenzen van het materiele toepassingsgebied (zie artikel 1) in de plaats van het

44internationaal privaatrecht van de verdragsstaten.
Voorts zij gewezen op artikel 19 van het verdrag, waarin wordt bepaald dat bij staten
die meer dan een territoriale eenheid met een eigen rechtssysteem kennen - denk
bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten - iedere territoriale eenheid onder het verdrag
als een land wordt beschouwd. Partijen kunnen dus een rechtskeuze maken voor het
recht van New York dan wel het verdrag kan zelf naar dat recht verwijzen indien
partijen niets zijn overeengekomen en de overeenkornst het nauwst verbonden is met
die staat.
Sinds enkele jaren wordt gezinspeeld op herziening en vervanging van het EVO,
mogelijk - naar het voorbeeld van de EEX-Vo - door een verordening van de

45
Europese wetgever.  In de periode die het onderliggende onderzoek bestreek,
werden er evenwel nog geen concrete voorstellen voor revisie gepresenteerd.

Naast het EVO bevatten verschillende Europese richtlijnen bepalingen van

42
Zie § 110 UCITA.

43
Zie UNCITRAL 2002, voor een lijst van landen waarvoor het Weens Koopverdrag 1980 in werking
getreden is.

44
Alles Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p.  13-14. Zie echter: artikel 21, Verdrag van Rome: andere
verdragen waarbij verdragsstaten partij zijn hebben voorrang.

45
Zie Wagner 2000, p. 252, revisie van het EVO is voorzien in het aktieplan van de Europese Raad van
december  1998 in Wenen. Binnen  twee jaar na inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam zou
ermee moeten zijn begonnen.

12
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internationaal privaatrecht die relevant zijn voor het onderwerp van onderzoek - de
internationale on-line overeenkomst. De richtlijnen betreffen voornamelijk business-
to-consumer transacties. De ipr-bepalingen van enkele relevante richtlijnen,

46waaronder richtlijn 97111EG betreffende de verkoop op afstand,  zullen in het
onderzoek worden meegenomen.
Een andere in het kader van on-line overeenkomsten belangrijke richtlijn, te weten
richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische handel, kan eveneens
internationaal privaatrechtelijke implicaties hebben. Duidelijk is de status en
onderlinge verhouding van de relevante bepalingen vooralsnog niet en in het
onderzoek zullen de verschillende, mogelijke interpretaties met betrekking tot het
toepasselijk recht en in het bijzonder de verhouding tot het EVO worden behandeld.

1.6.2.2 Verenigde Staten

Het Amerikaanse conflictenrecht - aangeduid als choice of law - is statelijk recht en
evenals de personaljurisdiction doctrine goeddeels gebaseerd op rechtspraak. Omdat
het voor het onderwerp van dit onderzoek te ver gaat om een compleet beeld van de
statelijke rechtspraak op dit gebied te schetsen, zullen slechts de grote lijnen op het
gebied van choice oflaw worden behandeld.47

Binnen rechtspraak en doctrine kunnen verschillende choice Of law benaderingen
worden onderscheiden voor de vaststelling van het toepasselijk recht. Een
belangrijke choice of law benadering is neergelegd in de Restatement (Second) of
Conflict of Laws. Restatements worden opgesteld door de American Law Institute
(ALI) en vormen een vastlegging van juridische ontwikkelingen en benaderingen ten
aanzien van bepaalde onderwerpen - in dit geval co*lict of laws  -  met  het  oog  op
het voorkomen en wegnemen van rechtsonzekerheid. Ofschoon Resmtements geen
bindende codificatie van recht  zijn,   is de Resmtement (Second) Of Conflict  of Laws
van grote invloed geweest op het Amerikaanse conflictenrecht en wordt de daarin
gekozen benadering  in veel staten gevolgd.49  De  Restatement  (Secondl  of Conflict  of
Laws vormt naast jurisprudentie dan ook een relevante bron van onderzoek.
Voorts bevatten de UCC en UCITA bepalingen van conflictenrecht die van belang
zijn in het kader van het onderzoek.50 UCC heeft als modelwet wijde navolging
gekregen in de staten van de Verenigde Staten en is om die reden relevant voor
interstatelijke transacties. Inmiddels wordt gewerkt aan een herziene versie van de
UCC die mede (gewijzigde) relevante conflictregels bevat. UCITA is een recente
modelwet en nog slechts in enkele staten geimplementeerd. De wet is niettemin
relevant voor het onderzoek vanwege het onderwerp van de regeling, namelijk

46
Richtlijn 97/7/EG    van het Europees Parlement    en    de    Raad    van    20    mei 1997 betreffende    de
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, PbEG  L  144/19,4 juni  1997.

47
Zie het jaarlijkse overzicht van Prof. S.C. Symeonides op het gebied van het Amerikaanse
conflictenrecht in de American Journal of Comparative Law of on-line:
<http://www.willamette.edu/wucl/wlo/conflicts/index.htm>.

48
Zie <http://www.ali.org> over ALI.

49
Borchers 1997, p. 1233, Symeonides 2001.

50
Een andere Amerikaanse modelwet die van belang is met betrekking tot on-line overeenkomsten, de
Undorm Electronic Transactions Act (UETA), bevat geen choice Oflaw bepaling.
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computer information transactions ofwel transacties betreffende digitale producten
. 51

(,soft products). Beide regelingen zullen in het onderzoek aan de orde komen.

51
Zie reeds paragraaf 1.6.1 2.
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Hoofdstuk 2: Voorwerk

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal een tweetal onderwerpen worden behandeld, alvorens in de
navolgende hoofdstukken wordt overgegaan tot het internationaal privaatrechtelijke
gedeelte van het onderzoek. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de geldigheid van de
on-line overeenkomst. De bestaansgrond van het internationaal privaatrecht is
gelegen in de verschillen tussen het privaatrecht van landen. Deze verschillen
strekken zich mede uit tot de voorwaarden voor geldigheid van overeenkomsten. De
on-line overeenkomst voegt aan deze nationale verschillen nieuwe dimensies toe. De
nationale regels waarop gedoeld wordt, kunnen er al dan niet toe leiden dat een on-
line overeenkomst geldigheid ontbeerd, waardoor van een bindende overeenkomst
tussen partijen geen sprake is. Aangezien de regels van materieelrechtelijke aard zijn,
wordt er op deze plaats aandacht aan besteed. Welbeschouwd is het ook noodzakelijk
dat partijen reeds voor of ten tijde van het moment van contracteren - en zeker voor
het ontstaan van een internationaal geschil waarvoor een beroep moet worden gedaan
op de regels van internationaal privaatrecht - op de hoogte dienen te zijn van de
toepasselijke regels voor de geldigheid van de overeenkomst. Zij zullen zich daarbij

rekenschap moeten geven van de voorwaarden voor geldigheid van de on-line
overeenkomst. De vraag naar het toepasselijk recht op de geldigheid van (on-line)
overeenkomsten komt vanuit methodologische overwegingen echter niet hier aan de
orde, maar in hoofdstuk 4 dat geheel is gewijd aan de regels van conflictenrecht met
betrekking tot (on-line) overeenkomsten.
In paragraaf 2.3. wordt het onderscheid tussen (on-line) business-to-consumer (B2C)
en business-to-business (828) overeenkomsten behandeld. Het is van belang om
hierop in te gaan alvorens de onderwerpen rechtsmacht en toepasselijk recht te
behandelen, omdat dit onderscheid in deze onderdelen van het internationaal
privaatrecht een rol speelt of kan spelen. Aangezien beide concepten in de
vergeleken rechtsstelsels een andere invulling hebben gekregen, dienen de
verschillen ten behoeve van het verdere onderzoek te worden blootgelegd. Tevens
wordt de kwestie van personele kenbaarheid behandeld; onderzocht wordt of de
kenbaarheid van de hoedanigheid van de Internetconsument relevant is voor het
maken van het onderscheid en of kenbaarheid problematisch is bij on-line
overeenkomsten.
In dit hoofdstuk wordt niet behandeld het tot de algemene leerstukken van het
internationaal privaatrecht behorende kwalificatievraagstuk (subject matter
characterization): De kernvraag bij het leerstuk van de kwalificatie is aan de hand
van het begrippensysteem van welk rechtsstelsel, het zogeheten kwalificatiestatuut
een internationale rechtsverhouding bij een verwijzingscategorie - bijvoorbeeld
overeenkomsten of onrechtmatige daad - moet worden ondergebracht. Volgens de
heersende opvatting wordt de kwalificatie  ex  lege fori vastgesteld.2 Onder  het  EVO
en de EEX-Vo wordt het begrip 'overeenkomst' daarentegen verdragsautonoom

1        Zie over het onderwerp Scoles & Hay  1992, p 51-5, Kropholler  1997,  §  14 1, Strikwerda 2000, nr. 44.
2       scoles  & Hay  1992, p.  52,  Kropholler  1997,  §  16 1, Strikwerda 2000, nrs. 47 en 48.
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uitgelegd, wat inhoudt dat voor beantwoording van de kwalificatievraag niet dient te
worden aangesloten bij de ler fori maar het stelsel en de doelstellingen van deze
regelingen zelf.3 De reden waarom het leerstuk mijns inziens buiten beschouwing
kan blijven, is dat het geen afzonderlijke bijzonderheden of specifieke problemen
oplevert voor on-line overeenkomsten.

2.2 De geldigheid van de on-line overeenkomst

Ingevolge de verschillen tussen rechtsstelsels is het voor contractspartijen van belang
te weten welk recht op hun on-line overeenkomst van toepassing is teneinde het
antwoord op de meer algemene maar ook de specifiek ten aanzien van on-line
contracteren rijzende vragen te kunnen beantwoorden. Voor zover er geen sprake is
van unificatie van recht, zoals in de gevallen welke worden bestreken door het
Weens Koopverdrag, is het voor partijen van belang om het toepasselijk recht voor
wat betreft de materiele en formele geldigheid van overeenkomsten te kennen. Het
niet voldoen aan de voorwaarden voor geldigheid van een on-line overeenkomst van
het objectief of subjectief toepasselijke recht kan resulteren in nietigheid4
vernietigbaarheid of niet-handhaafbaarheid van een on-line overeenkomst.
Nietigheid van een overeenkomst kan - de meningen lopen hierover overigens uiteen
- bij de rechtsmachtvraag onder de EEX-Vo bijvoorbeeld bovendien leiden tot
onbevoegd verklaring ofafwijzing van de vordering door de rechter.5
Bij de geldigheid van on-line overeenkomsten in internationaal privaatrechtelijk
perspectief kan worden onderscheiden tussen materiele en formele geldigheid. De
formele geldigheid betreft de vraag of partijen bij het contracteren bepaalde
vormvoorschriften in acht moeten nemen. De materiele geldigheid betreft alle
overige voorwaarden waaraan een overeenkomst moet voldoen teneinde geldig tot
stand te zijn gekomen.
In de komende paragrafen zal een schets worden gepresenteerd van de vragen die
kunnen rijzen ten aanzien de materiele en formele geldigheid van on-line
overeenkomsten. Het is niet de bedoeling om enkele rechtsstelsels uitputtend met
elkaar te vergelijken, maar wel om middels enkele voorbeelden aan te geven op
welke manier en waar zich relevante verschillen kunnen voordoen. Op deze plaats
zal - zoals gezegd - niet reeds worden ingegaan op de verwijzingsregels in het kader
van de materiele en formele geldigheid van overeenkomsten. De vraag naar het
toepasselijk recht in beide gevallen wordt nader behandeld in hoofdstuk 4.

2.2.1 Materille geldigheid

De totstandkoming van een overeenkomst is in de verschillende nationale

        Strikwerda  1995,  nr.  66  en   165;  met  name de rechtspraak  die  in het kader van artikel  5  sub  1   EEX
('verbintenissen uit overeenkomst') is gewezen is in beide gevallen van belang voor de kwalificatie.

4
Vergelijk § 2.1.2 Un form Rulesfor Electronic Trade and Settlement (URETS) van de ICC: 'A party
should inform the other party if it knows that the content or application of an electronic message is
inconsistent with applicable law.'

5
Vias 200Oa, p. 127.
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rechtsstelsels gebonden aan uiteenlopende regels.6 Deze verschillen kunnen zowel
voor off-line als on-line overeenkomsten gelden. Zo kunnen bijvoorbeeld vragen
rijzen over de plaats en het tijdstip van totstandkoming van een overeenkomst die in
rechtsstelsels verschillend worden beantwoord. Sommige rechtsstelsels hanteren de
(gecorrigeerde) ontvangsttheorie ten aanzien van de werking van partijverklaringen,7
terwijl andere rechtssystemen uitgaan van de verzendtheorie Wostal rule of mailbox

89
theory) . Eveneens een algemene kwestie van contractenrecht is het leerstuk van de

11

considerationt' dat in common law maar niet in civil law stelsels wordt gehanteerd.
Andere punten waarop het vermogensrecht van landen kan verschillen, zijn
wilsgebreken12  en  regels  voor handelingsbekwaamheid (contractual capacity)13   van

partijen. Ook zullen bepaalde overeenkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten en
consumentenovereenkomsten, zijn gereguleerd in de meeste rechtsstelsels, maar de

14

wijze waarop dat is gebeurd kan uiteenlopen. Hetzelfde geldt voor meer algemene
gronden die de contractvrijheid kunnen beperken zoals unconscionability of
strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. Onder omstandigheden kunnen
dergelijke gronden de werking van een overigens geldige overeenkomst beperken,
maar welke die omstandigheden zijn kan opnieuw een kwestie van verschil tussen de

rechtsstelsels zijn.

Het on-line karakter van de overeenkomst kan tot nieuwe - eventueel uit in het
algemeen reeds bestaande verschillen voortvloeiende - vragen leiden, waarover in
rechtsstelsels al dan niet onduidelijkheid bestaat en die bij beantwoording tot
verschillende resultaten kunnen leiden. In de on-line context zullen partijen
bijvoorbeeld duidelijkheid moeten hebben over de vraag of een on-line aanbod een
aanbod is waarvan de aanvaarding tot een on-line overeenkomst leidt of slechts een
uitnodiging tot het doen van een aanbod (oBerendum ad invitio). Deze kwestie is
mogelijk niet in alle rechtstelsels eenduidig en kan verschillend worden of zijn
opgelost.

15

6       Reithmann & Martiny   1996,   nr. 195. Bovendien   kent het concept 'overeenkomst'   niet   in   alle
rechtsstelsels eenzelfde invulling, zie Zwalve 2000, over de - in het kader van het verdere onderzoek
relevante - verschillen tussen common /aw en civil law.

7
Zie Zweigert & Kotz  1998, p.  362 over de ontvangsttheorie in het Duitse recht. Zie ook artikel  18 lid
2, Weens Koopverdrag, en artikel   11   onder L tweede liggende streepje, richtlijn 2000/31/EG
betreffende elektronische handel. Zie ook UNCITRAL 200lb, p. 59.

8
Zie   in het algemeen Zweigert   &   Kotz   1998,   p.   358-9,   over de mailbox theog.   Zie   ook   §   63
Restatement  (Second)  of Contracts.

'       Zie Zweigert & Kotz  1998, p. 363, voor een vergelijking van beide theorieen.
10 Kort gezegd komt het erop neer dat een tegenprestatie is vereist voor een geldige totstandkoming van

de overeenkomst.
11

Zie § 71 Restatement (Second) of Contracts. Zie ook Zweigert & Kotz 1998, p  390, Zwalve 2000, p
467-92.

12
Zie in het algemeen Zweigert & Kotz 1998, p 411-30, Zwalve 2000, p. 529-46.

13
Zie in het algemeen Zweigert & Kotz  1998, p. 348-55, Zwalve 2000, p.  524-9

14
Vergelijk ook paragraaf 2.3   over de verschillen met betrekking tot het concept 'consument'

15
Zie in het algemeen Zweigert &  Kotz  1998, p.  356-64 en Zwalve 2000, p   497-8, over de werking van
het aanbod in verschillende rechtsstelsels   Zie  Kuhn  1991,  p. 111-4 (Duitsland), UNCITRAL 2001 a,

17
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In het bijzonder ook op het terrein van de algemene voorwaarden - waarin mede
forum- en rechtskeuzeclausules kunnen zijn opgenomen - kan het on-line karakter
van overeenkomsten tussen partijen problematisch zijn of voor onduidelijkheid

16
zorgen. Zo kunnen rechtsstelsels verschillend beslissen over de wijze waarop
algemene voorwaarden gp rechtsgeldige wijze in een on-line overeenkomst kunnen
worden geincorporeerd. 1  Is het bijvoorbeeld voldoende dat de on-line aanbieder de
algemene voorwaarden door middel van een duidelijke hyperlink toegankelijk maakt
op zijn website? Of moet de wederpartij er uitdrukkelijk mee instemmen,
bijvoorbeeld door het vertonen van de voorwaarden op het beeldscherm en het
verlangen van een muisklik op een 'OK'-button alvorens het bestelproces kan
worden vervolgd? Kan de instemming worden afgeleid uit het gebruik van een

18website of software en, zo ja, onder welke voorwaarden?
In de door de UNCITRAL ontwikkelde Model Law on Electronic Commerce is in

1998 een bepaling toegevoegd over incorporation by reference, op grond waarvan
algemene voorwaarden niet integraal in een elektronisch bericht behoeven te worden
opgenomen om rechtspldig te zon. Het enkel refereren aan de voorwaarden in dat
bericht is voldoende. Voor B2B overeenkomsten - waarvoor de Modelwet is
geschreven - kan dit inderdaad toereikend zijn, maar voor B2C overeenkomsten
mogelijk niet. In het laatste geval kunnen rechtsstelsels extra eisen hebben gesteld
teneinde de consument te beschermen tegen het al te snel gebonden zijn aan zeer
eenzijdig in het belang van de on-line aanbieder opgestelde voorwaarden.20 Ook
kunnen voorschriften zijn verbonden aan de soort informatie die los van de door de
on-line aanbieder opgestelde algemene voorwaarden steeds aan de consument moet

21worden verstrekt.

nr. 125 en UNCITRAL 2001 c, onder 3.1 (internationaal). Vergelijk artikel 11 richtlijn 2000/31/EG
betreffende elektronische handel dat regels bevat omtrent de plaatsing van een order, overigens niet te
verwarren met aanbod in juridische zin.

16
Zie  Zweigert  &   Kotz   1998, p 333-47,  in het algemeen  over de verschillende behandeling  van
algemene voorwaarden in nationale rechtsstelsels. Meer in het algemeen geldt voorts dat mogelijk niet
alle soorten bepalingen in algemene voorwaarden zijn toegestaan, zeker wanneer sprake is van een
business-to-consumer contract, zie bijvoorbeeld richtlijn 93/13/EG betreffende oneerlijke bedingen17
Vergelijk UNCITRAL 2001b, nr. 67-9.

18
Zie de rechtspraak  in de Verenigde Staten, waarin dergelijke vragen zijn behandeld:  Gro# v.  AOL  ,
No. C.A. No. PC 97-033 1, (R.I. Supenor Ct., May 27,1998), Hotrnail Corp. v. Van Money Pie Inc.,
1998 U.S Dist LEXIS 10729 (N.D Cal. 1998), Rudder v.  Microsoft, No. 97-CT-046534CP (Ont.
SUP. Ct. 1999), Caspi  v.   Microsoft  Network,   L.L.C.,  323 N.J. Super. 118,732 A.2d 528 (N.J. Super.
Ct.   App    Div. 1999), Register com,   Inc. v. Ferio,  /nc.,  (S D.N Y. 2000), Ticketmaster  Corp.   v.
Tickets.com,  Inc. 54  U.S.P.Q.  2d 1344 (C.DCal 2000), Specht v. Netscape Communications  Co,p,
150 F. Supp. 2d 585 (S.D.N.Y., July 5,2001). Zie ook §§ 112 en 211 UCITA en artikel 10 lid 3,
richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel.

19
Zie ook UNCITRAL 2001c, onder 3 5, waar door de ICC wordt opgemerkt dat inco,poration lo,
reference - vanwege de verschillen tussen rechtsstelsels - door het bedrijfsleven ook meer in het
algemeen als probleem wordt gevoeld.

20 Zie in dit verband Wallis 2000, p. 13 met het voorstel om de Europese Commissie
standaardvoorwaarden voor e-commerce tussen consumenten crl on-line aanbieders (ecoterms
Europe) te laten  opstellen.

21
Zie bijvoorbeeld richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand, waarin transparantie-eisen zijn
neergelegd. Hetzelfde geldt voor richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel, maar de
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Voorts kunnen voorwaarden voor het afsluiten van een rechtsgeldige overeenkomst
afhankelijk zijn van de kwalificatie van de on-line overeenkomst als koop dan wel
dienstverlening, welke eveneens per rechtsstelsel kan verschillen. Het is in geval van
on-line overeenkomsten echter niet steeds duidelijk of sprake is van een
koopovereenkomst, een overeenkomst tot dienstverlening, een gemengde
overeenkomst of nog  weer een andere vorm.22 Als gevolg van het dematerialiserende

23effect van ICT op het transactieproces ontstaat er een (verdere) vervaging van de
24grenzen tussen diensten en goederen. Informatie - zoals boeken, muziek, software

- behoeft met langer middels een fysieke drager te worden verhandeld tussen
25

partijen, maar kan tevens langs elektronische weg worden uitgewisseld of geleverd.
Dergelijke soft products vallen vervolgens niet (vanzelfsprekend) onder het regime
van de koopovereenkomsten dat is gericht op de levering van fysieke goederen,
terwijl het product als zodanig in de beleving van de klant niet zal verschillen met
fysieke goederen. In beginsel wordt hetzelfde

8 kocht, maar
de wijze van levering en

mogelijk ook van gebruik kunnen verschillen. Bovendien wordt de situatie verder
gecompliceerd doordat bij soft products vaak rechten van intellectuele eigendom een
rol spelen. Op die grond kan worden beargumenteerd dat in dergelijke gevallen
slechts een gebruiksrecht wordt verleend aan de verkrijger. Afhankelijk van de
concrete situatie zou - bij ontbreken van wetgeving of rechtspraak - kunnen worden
aangesloten bij de overeenkomst tot dienstverlening of de licentieovereenkomst,
indien of voor zover de on-line overeenkomst vanwege het ontbreken van een fysiek
product niet als koopovereenkomst kan worden aangemerkt.27 Een andere optie is het
creeren van een afzonderlijk regime voor dergelijke overeenkomsten. Dit is
bijvoorbeeld gebeurd in de Verenigde Staten, waar de NCCUSL de Un orm
Computer Information Transactions Act (UCITA) heeft ingevoerd. Ook komt het
voor dat bepalingen van toepassing zijn op beide categorieen, waardoor de besproken

onduidelijkheden ten aanzien van soft products worden vermeden. 28

Bovenop reeds bestaande verschillen kunnen nieuwe verschillen tussen rechtsstelsels

daar'in opgenomen transparantievoorschriften gelden niet uitsluitend voor B2C relaties.
22

Zie Hoeren   1989,  p. 8-19 (off-line levering) en 127-33 (on-line  levering),   over  de   verschillende

opvattingen   in de Duitse doctrine. Zie verder bijvoorbeeld Goodman    1999,   p.   338,   het   door
Amerikaanse rechters al dan niet handhaven van voorwaarden in shrink-wrap overcenkomsten was
aanvankelijk vooral afhankelijk van de kwalificatie van de betreffende overeenkomst als
koopovereenkomst in de zin van Article 2 UCC en niet als licentie.

23
De levering van elektriciteit heeft bijvoorbeeld geleid tot vergelijkbare discussies, zie o.m.  Loos  1998,
p. 61-77.

24  Zie Foss & Bygrave 2000, p. 108. noot 31 en p. 111, die het voorbeeld van de traditionele papieren

Encyclopaedia Britannica (goed) noemen en de on-line variant (dienst). Vergelijk Hoeren 2000, p. 38-
9, die in dit verband tevens wijst op het probleem van eigendomsrechten met betrekking tot
Intemetdomeinen.

25
Vartanian 2000, p. 4, Van Klink, Prins & Witteveen 2001, p. 112.

26
Zie ook Foss & Bygrave 2000, p   109

27
In  deze  zin  Foss & Bygrave  2000,  p.   110-1.  Zie  Von  Caemmerer & Schlechtriem   1995,  p.  50-51,
(elektronisch geleverde) software valt wei onder 'koopovereenkonist', maar de verkoop van 'know-
how' niet

28
Zie artikel 2 onder 1 richtlijn 97/7/EC betreffende verkoop op afstand.
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ontstaan, doordat bij de aanpassing van traditionele juridische concepten aan on-line
contracteren andere keuzes worden gemaakt. De door UNCITRAL ontwikkelde
Model Law on Electronic Commerce - die hiervoor reeds ter sprake kwam - tracht
internationaal eenheid te brengen in de oplossing van enkele van de vraagstukken die
in het kader van het elektronisch contracteren kunnen ontstaan door nationale
wetgevers een oplossingsvoorbeeld te bieden.29 Zo bevat de Model Law - afgezien
van incorporation by reference -

bepalingen over elektronische

berichtenuitwisseling tussen partijen en meer in het bijzonder de totstandkoming van
elektronische overeenkomsten, over tijd en plaats van verzending en ontvangst van
elektronische berichten en over ontvangstbevestigingen. De modelwetgeving van de
UNCITRAL is geen bindende regelgeving en nationale of internationale wetgevers
behoeven zich daarom niet te richten naar deze initiatieven. Indien zij dat wel doen,
kan dit nog steeds tot onderlinge verscheidenheid leiden. Zij hebben de vrijheid om
op specifieke punten van de bepalingen af te wijken of de in de modelwet gekozen
benadering slechts op grote lijnen te volgen. Recentelijk is door de Werkgroep
elektronische handel van de UNCITRAL tevens een project gestart dat is gericht  
het ontwikkelen van een verdrag betreffende het elektronisch contracteren.
Uitgangspunt van de werkgroep is om vraagstukken voortvloeiend uit de

31elektronische totstandkoming van business-to-business contracten te adresseren en
niet om een unificatie of harmonisatie van het materiele contractenrecht in zijn
geheel te bewerkstelligen.32  Op die manier zal dit verdrag het Weens Koopverdrag
kunnen complementeren voor wat betreft enkele pregnante kwesties met betreklang
tot elektronisch contracteren. Het voorbereidende ontwerpverdrag snijdt daartoe twee
categorieen van te behandelen punten aan: (a) de eerdergenoemde algemene kwesties
van contractenrecht die per rechtsstelsel verschillen (tijdstip van totstandkoming van
een contract) alsmede die welke daarnaast mede aanleiding geven tot onduidelijkheid
in de on-line context (status van het on-line aanbod); en (b) vraagstukken die
karakteristiek zijn voor elektronisch contracteren.33 Een voorbeeld van de onder (b)
genoemde categorie zijn de nieuwe vormen van contracteren die in sommige
rechtsstelsels reeds nadrukkelijk gestalte hebben gekregen, maar in andere (nog) niet.
Het gaat dan om volledig geautomatiseerde transacties, zoals contracteren door
middel van open EDI en transactieagents. Het ontstaan van open EDI heeft ertoe

29
Zie  ook   Uniform   Rules  for  Electronic  Trade  and   Settlement  WRETS)  en  de  concept  UNiCEFACT
Electronic Commerce Agreement die modeklausules bevatten voor on-line 828 overeenkomsten
Ook UCITA en richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische beogen (gedeeltelijke) harmonisatie
van regels voor on-line overeenkomsten in de Verenigde Staten respectievelijk de Europese Unie te
bewerkstelligen.

30
Voluit: Preliminary Draft Convention on finternationall contracts concluded or evidenced by data
messages, UNCITRAL  2001 b, Annex  1.    Over de gekozen  vorm  van een verdrag is overigens  nog
geen definitieve beslissing genomen, maar deze wordt door de Werkgroep elektronische handel vanuit
overwegingen van rechtszekerheid en voorspelbaarheid in de internationale elektronische handel als
meest geschikt geacht, UNCITRAL 2001 b, nr.  8.

31
Zie artikel 2 (a) Preh'minag Dra# Convention; overigens is het nog een kwestie van discussie of de
uitsluiting van business-to-consumer contracten al dan niet optioneel wordt, UNCITRAL 2001 b, nr.
15.

32
UNCITRAL 2001b, nr.  11. Zie ook artikel 3, Preliminary Draft Convention.

33 UNCITRAL 200lb, nr. 47.
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geleid dat - in tegenstelling tot het traditionele EDI waar partijen een lange-termijn
relatie onderhouden en vaak elkaars belangrijkste handelspartners zijn - eenmalige
en korte-termijn relaties tussen handelspartijen mogelijk zijn geworden.34 Vanuit
juridisch oogpunt heeft deze ontwikkeling consequenties in de zin dat rechtens
relevante aspecten met betrekking tot de wijze van communiceren niet altijd van
tevoren kunnen of zullen worden geregeld in meta-overeenkomsten, zoals EDI

35                                                         36
interchange agreements dat in het geval van traditionele EDI doen. Het
voorgaande kan in versterkte mate gaan gelden voor contracteren door middel van
transactieagents. Evenals in het geval van open EDI kunnen bij het contracteren door
middel van transactieagents korte-termijn relaties ontstaan, waarbij partijen elkaar
niet van tevoren kennen en/of eenmalig overeenkomsten met elkaar afsluiten. De
aldus ontstane ad hoc contracten worden mogelijk niet beheerst door van tevoren

37
afgesloten interchange agreements.
Een van de vragen die is gerezen bij het geautomatiseerd contracteren is of
computers rechtshandelingen kunnen verrichten en, zo ja, op welke wijze deze
rechtshandelingen aan de gebruiker van de computer(software) kunnen worden
toegerekend. Ofschoon er in de doctrine ruimschoots aandacht is besteed aan
problemen omtrent het geautomatiseerd contracteren,38 wordt het slechts in enkele

39rechtsstelsels uitdrukkelijk wettelijk geregeld. Voorts behoeft de vraag naar
(beperking van) aansprakelijkheid voor eventuele schade ingevolge ( ebreken in) degeautomatiseerde communicatie tussen partijen beantwoording. Een ander
aandachtspunt bij geautomatiseerd contracteren is de battle offorms problematiek,
wanneer de systemen bijvoorbeeld niet zijn toegerust met een mogelijkheid tot het

41met elkaar in overstemming brengen van conflicterende algemene voorwaarden.

Het voorgaande geeft een korte schets van de verscheidenheid in regels voor de
geldige totstandkoming van overeenkomsten in het algemeen en meer specifiek ten
aanzien van on-line overeenkomsten. Partijen bij on-line overeenkornsten moeten
niet alleen weten welke bestaande regels van toepassing zijn, maar dienen tevens op
de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regulering. Een

34   Mitrakas 1997, P. 22,27-9, Ford & Baum 1997, p. 28-9.
35

Een interchange agreement is een meta-overeenkomst tussen partijen over de technische,
organisatorische en juridische aspecten van EDl-communicatie.

36
Allen & Widdison 1996, onder   1. Zie Mitrakas   1997, p. 37-105   voor een behandeling   van   de
juridische problemen bij open EDI.

37
Kerr 2001, p. 186.

38
Zie  voor een behandeling  van de verschillende theorieen:  Kuhn  1991, p. 55-83, Allen & Widdison
1996, p. 3549, Van Esch 1999, p. 45-53, Kerr 2001, p

39
Zie bijvoorbeeld §§ 10(2) en 14 Unitorm Electronic Transactions Act, §§ 107(5) en 206 Ungorm
Computer Information Transactions Act (Nerenigde Staten), §§ 21 en 22 Uniform Electronic
Commerce Act (Canada). Ook in de Preliminary Dran Convention van de UNCITRAL wordt
voorzien in ecn regeling met betrekking tot geautomatiseerde transacties. Overigens zijn door de
Internationale Kamer van Koophandel vraagtekens gezet bij de noodzaak om voor dergelijke
elektronische transacties een aparte regeling te ontwikkelen, zie UNCITRA L 2001 c, onder 3.3.

40
Zie hierover UNCITRAL 200lb, nr. 78.

41 UNCITRAL 200lb, nr. 68.
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bedrijf dat zich - in de toekomst - bijvoorbeeld wil bedienen van transactieagents zal
moeten onderzoeken welke regelingen hiervoor reeds bestaan, rnaar ook of de
wetgever in de gevallen waar dergelijke geautomatiseerde transacties nog niet zijn
gereguleerd initiatieven ontplooit. In het geval van het afsluiten van internationale
on-line overeenkomsten is het voorts relevant om de situatie en ontwikkelingen in
meerdere rechtsstelsels te bestuderen.

2.2.2 Formele geldigheid

Overeenkomsten kunnen in de verschillende rechtsstelsels in beginsel vormvrij
42worden aangegaan.  Op deze regel bestaan echter uitzonderingen daar waar het

recht vormvoorschriften kent.43 Wettelijke vormvoorschriften kunnen bestaan in de
vorm van geschriftvereisten voor bepaalde rechtshandelingen; in sommige gevallen
uitgebreid met een handtekeningvereiste of zelfs het vereiste van tussenkomst van
een bevoegde autoriteit, denk aan een notaris.44 Vaak geldt het vormvoorschrift voor
de betreffende rechtshandeling in algemene zin, maar het kan tevens voorkomen dat

45
het gebonden is aan een bepaald bedrag. Een belangrijk wettelijk vormvereiste in
de business-to-business handel is het cognossement. Op dit gebied zijn reeds in het
kader van EDI initiatieven ontplooid die de ontwikkeling van een elektronisch
equivalent van het papieren cognossement tot doel hebben teneinde het

46                                        degoederentransport te vereenvoudigen. Een ander relevant voorbeeld is
47

overdracht van auteursrechten die aan vereiste van een akte gebonden kan zijn.
Ook in de business-to-consumer sfeer kunnen vormvereisten bestaan, zoals bij het
verlenen van consumentenkrediet 8 ofhet afsluiten van timeshare-overeenkomsten.49
De redenen voor wetgevers om vormvoorschriften in de wet op te nemen kunnen
uiteenlopen. Zo kan een geschrift worden vereist om partijen te beschermen tegen

50overijling of fraude dan wel om de bewijspositie te versterken. Dit laatste kan voor
partijen reden zijn om - ook wanneer geen sprake is van een  eschriftvereiste - de
overeenkomst niettemin middels een geschrift af te sluiten. De gewoonte om
overeenkomsten op papier te zetten, leidt mijns inziens niet zelden tot de onterechte

veronderstelling dat een overeenkomst slechts geldig kan worden afgesloten middels

42
Zweigert & Kotz  1998, p.  366.

43
Zie Zweigert &  Kotz  1998, p 368-74, voor een behandeling van verschillen tussen rechtsstelsels met
betrekking tot vormvoorschriften. Zie ook Zwalve 2000, p. 499-503, over verschillen tussen common

law  en  civil   law.
44

Zie  Zweigert  &  Kotz  1998,  p.  367-8,  over verschillen tussen rechtsstelsels betreffende het instituut
notaris. Zie ook Zwalve 2000, p  162.

45
Zie Zweigert & Kotz 1998, p. 369,372 en 374.

46 Zie TEDIS 11 1997 over EDIBOL en MANDATE Zie ook het BOLERO project:
<http://www.bolero.net/downloads/bbls.pdf>.

47 Artikel 2 Auteurswet.
48 § 4  Abs. 1  Satz 2,  Verbraucherkreditgesetz.
49

§  3  Abs.  1  Satz 1, Teilzeit-Wohnrechtegesetz.
50

Huydecoper & Van  Esch  1997, p. 82-5, Zweigert & Kotz  1998, p. 366.
51 Huydecoper & Van Esch  1997, p. 85 en 88.
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een (ondertekend) geschrift. Overigens bevatten de regels van internationaal
privaatrecht en het conflict of laws over het algemeen geen vormvereisten. Een
uitzondering geldt echter in bepaalde situaties voor de forumkeuzeovereenkomst
onder de EEX-Vo.52

De consequentie van het niet voldoen aan een wettelijk vormvoorschrift kan per
rechtsstelsel verschillen. Zo zijn overeenkomsten waarbij een vormvereiste
veronachtzaamd is in sommige continentale rechtsstelsels nietig, terwijl een

53
dergelijke overeenkomst in de Verenigde Staten unenforceable is. Overigens
behoeft de rechter niet per definitie consequenties - in welke vorm dan ook - te
verbinden aan het niet voldoen aan een vormvoorschrift. Het kan voorkomen dat dit
- gegeven de omstandigheden - in strijd is met de goede trouw of de verwachtingen
van partijen omtrent desfeldigheid van de overeenkomst of als misbruik van recht
kan worden beschouwd.

De formele geldigheid van on-line overeenkomsten heeft veel aandacht gekregen
onder juristen, bij overheden en bij internationale organisaties. De vraag of wettelijke
vormvoorschriften in elektronische vorm kunnen worden vervuld, wordt in de
verschillende rechtsstelsels op uiteenlopende manieren beantwoord. Zowel in
wetgeving als literatuur heeft de aandacht zich - enkele uitzonderingen daargelaten55
- vooral gericht op de juridische status van de elektronische handtekening. Vele
landen hebben inmiddels wetgeving betreffende elektronische handtekeningen tot
stand gebracht. Niet alleen verschillen wettelijke vormvoorschriften tussen56

rechtsstelsels, ook in wet- en regelgeving betreffende elektronische handtekeningen
57kunnen wereldwijd verschillende benaderingen worden onderscheiden.  Zo was

aanvankelijk vooral regelgeving gericht op de digitale handtekening techniek 8 in
zwang. Na verloop van tijd werd een techniekneutraler benadering gekozen door de
regelgeving te baseren op een functionele benadering. Deze benadering voorziet in
de gelijkstelling van de elektronische handtekening met de traditionele handmatige
handtekening, wanneer en voor zover hiermee de functies van de laatste in het licht

52
Zie hierover paragraaf 3.2.1.1.1.

53
Zweigert & Kotz  1998, p.  371 en 373, Zwalve 2000, p. 500.

54
Zweigert & Kotz 1998, p. 375-7.

55
Zie bijvoorbeeld de UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Ook zullen de Europese
lidstaten ingevolge artikel 9 richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel hun wetgeving
dusdanig moeten aanpassen dat langs elektronische weg afgesloten contracten - enkele
uitzonderingen daargelaten - niet zonder rechtsgevolg blijven of rechtsgeldig zijn, gelijk niet-
elektronische contracten. Voorts adresseert de Amerikaanse federale Electronic Signatures In G/obal
And National Commerce Act (Esign) - anders dan de naam doet vermoeden - de juridische status van
elektronische handtekeningen dn elektronische documenten.

56
Zie voor een overacht Van der Hof 2002.

57
Zie voor een uitgebreide behandeling Aalberts & Van der Hof 2000, p. 25-45.

58
Deze techniek voor het elektronische authenticeren van onder andere elektronische documenten en
berichten maakt gebruik van asymmetrische encryptie, ook weI aangeduid als public-key
coptography. Zie verder over de digitale handtekening Aalberts & Van der Hof 2000. p 4-7. Zie
Ford & Baum  1997, p.  107-9 en  111-6, voor een meer technische uiteenzetting van de werkwijze van
asymmetrische encrytpie en digitale handtekeningen.
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van het beoogde doel adequaat en betrouwbaar kunnen worden vervuld.59 Een derde
benadering plaatst elektronische handtekeningen in een tweetal categorieen en
verbindt daar vervolgens verschillende juridische consequenties aan (tweesporen-
benadering). Gewone elektronische handtekeningen mogen algemeen gezegd geen
juridische geldigheid worden ontzegd, omdat ze elektronisch zijn. Bepaalde
gekwalificeerde elektronische handtekeningen, dat wil zeggen elektronische
handtekeningen die aan strenge technische en organisatorische vereisten voldoen,
worden daarentegen in juridische zin volledig gelijkgesteld met handmatige
handtekeningen. Deze benadering beoogt een combinatie van de techniekneutrale
benadering met een op specifieke technieken gerichte aanpak. Zowel in bijvoorbeeld
de Europese Unie als de Verenigde Staten was het feit dat in (lid)staten

61uiteenlopende wetgeving ontstond reden om Europeseeo respectievelijk federale
regelgeving uit te vaardigen. Het resultaat van deze harmonisatie(pogingen) verschilt
evenwel: daar waar de Europese Unie voor een tweesporen-benadering heeft
gekozen, is de wetgeving in de Verenigde Staten gebaseerd op de functionele

62
benadering. Voorts wordt de binnen de Europese Unie gekozen benadering onder
meer inhoudelijk op zeer verschillende manieren geimplementeerd door lidstaten,

63waardoor van daadwerkelijke harmonisatie geen sprake is. Daarnaast dient tot slot
te worden onderscheiden naar landen die in het geheel geen wetgeving op dit gebied
hebben ingevoerd.64

Voorgaande verhandeling over formele geldigheid van overeenkomsten vertoont een
beeld van grote diversiteit: niet alleen bestaan er verschillen tussen rechtsstelsels
voor wat betreft de soort vormvereisten dat wordt gesteld en hun beoogde functie, de
soort overeenkomsten waaraan dergelijke vereisten zijn verbonden en de
consequenties die aan het niet voldoen van het voorschrift kunnen worden
verbonden, maar tevens lopen de oplossingen voor de juridische erkenning van
elektronische equivalenten sterk uiteen. Naast de reeds bestaande verschillen
ontstaan nieuwe onderscheidingen door uiteenlopende regulering van elektronische
equivalenten, terwijl in andere rechtsstelsels vormvoorschriften in het licht van ICT
(vooralsnog) ongereguleerd zijn gebleven. Voor partijen is het derhalve relevant te
weten welk recht van toepassing is op de on-line overeenkomst, aangezien zij op die
manier kunnen vaststellen of een vorm vereist is, of daaraan mede middels een
elektronisch equivalent kan worden voldaan dan wel - indien sprake is van een
vormvereiste in de objectieve lex causae - of partijen daar middels een rechtskeuze

59
Reeds  in de UNCITRAL Model  Law on Electronic Commerce van  1996  werd deze benadering  tot
voorbeeld gesteld.

60
Richtlijn 99/93/EG   van het Europese Parlement   en   de   Raad   van 13 december 1999 betreffende
elektronische handtekeningen, Pb EG L  13/12, 19 januari 2000.

61
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign)-

62
Vergelijk Sommer 2000, onder D 2.

63
Zolang lidstaten zich houden aan de opdracht van de richtlijn om het beginsel van het vrije verkeer
van diensten te respecteren, onder meer door zich te onthouden van restricties op dienstverleners en
elektronische authenticatiediensten afkomstig uit andere lidstaten (artikel   4 (1)), behoeft  dit  in  de
praktijk overigens niet problematisch te zijn.

64
Dat worden er overigens steeds minder, zie wederom Van der Hof 2002 voor een overzicht.
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van kunnen afwijken. Vooruitlopend op de beantwoording van deze vraag in
hoofdstuk 4, verdient hier reeds opmerking dat juridische erkenning van
elektronische equivalenten en zomogelijk gelijkstelling hiervan met hun traditionele
tegenhanger zeer wenselijk is. Ook zouden wetgevers kunnen dan wel moeten bezien

65of bepaalde vormvoorschriften niet geheel kunnen verdwijnen uit het recht    en -
zoniet - of het op internationaal niveau mogelijk is om de rechtsstelsels voor wat

66betreft het stellen van vormvoorschriften nader tot elkaar te brengen.

2.3 Personele kenbaarheid: B2C of B2B?

In het onderstaande onderzoek zal bij de behandeling van de rechtsmacht (hoofdstuk
3) en het conflictenrecht (hoofdstuk 4) eveneens worden onderscheiden tussen
business-to-business en business-to-consumer contracten. Het is daarom
noodzakelijk om vooraf aan te geven op welke wijze de scheidslijn tussen beide
contracten wordt getrokken onder het EVO en de EEX-Vo enerzijds en het
Amerikaanse conflict of laws anderzijds. De verhandeling wordt opgehangen aan het
begrip 'consument', waarbij als centrale vraag geldt wanneer in de genoemde
rechtssystemen wel of niet sprake is van een consument. In voorkomende gevallen
wordt ook in bredere zin gesproken over de zwakkere partij bij een transactie. Van
belang is evenwel de notie dat het soms noodzakelijk is om een contractpartij
rechtens tegen zijn wederpartij te beschermen en niet de terminologie - zoals
consument of zwakkere partij - die hieraan vervolgens wordt gekoppeld.
In het onderzoek wordt niet afzonderlijk aandacht besteed aan consumer-to-
consumer contracten. Deze contracten missen in de regel de afhankelijke of
onevenwichtige relatie, zoals die zich bij business-to-consumer contracten kan
voordoen, zodat veelal dezelfde regels gelden als voor business-to-business

67contracten.   Daar waar zich vanuit on-line perspectief niettemin bijzonderheden
voordoen, zal daarop in navolgende hoofdstukken uitdrukkelijk worden ingegaan.

Alvorens ingegaan wordt op het consumentenbegrip in de rechtsstelsels (paragrafen
2.3.2 en 2.3.3), wordt aandacht besteed aan de kenbaarheid van de Internetconsument
(paragraaf 2.3.1). Het geheel wordt afgesloten met een vergelijking (paragraaf 2.3.4).
Buiten beschouwing blijft - vanuit de noodzaak van afbakening - de
gerechtvaardigde vraag of het consumentenbegrip ingevolge technologische
ontwikkelingen - vooral het Internet - aan verandering onderhevig is. Er wordt
gedoeld op technische ontwikkelingen die de consument effectieve handvaten voor
(zelf)bescherming kunnen aanreiken. Deze zouden voor bedrijven bedreigingen
kunnen opleveren, waartegen zij behoed zouden moeten worden op vergelijkbare
wijze als de reeds bestaande beschermingsmechanismen dat bij de consument

65 Vergelijk Aalberts & Van der Hof 2000. p. 46-62, over de verschillende wijzen waarop de wetgever
in het licht van elektronische equivalenten op een functionele manier kan omgaan met
vormvoorschriften.

66     Aalberts  & Van der Hof 2000, p.  19.
67

Anders Reithmann & Martiny 1996, nr. 717.
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beogen.68

2.3.1  Kenbaarheid van de consument

Partijen zullen in de regel willen weten met wie zij contracteren (personele
kenbaarheid). Kenbaarheid van de identiteit van de wederpartij kan een indicatie zijn

69voor diens betrouwbaarheid.  Maar ook vanuit praktisch oogpunt kan het een
noodzakelijk gegeven zijn de identiteit te kennen, omdat er bijvoorbeeld fysiek

· ·  70goederen moeten worden geleverd op het adres van de wederpartu. Bij on-line
consumentenovereenkomsten kan voorts sprake zijn van personele kenbaarheid in de
zin dat men niet alleen wil weten met wie men te maken heeft, maar tevens of die
persoon al dan niet als consument opereert. Evenals het van belang kan zijn te weten
of een persoon al dan niet minderjarig is, is het specifiek voor de toepassing van
bepalingen van consumentenrecht veelal relevant om te weten dat een persoon in de
hoedanigheid van consument contracteert. Bij on-line overeenkomsten kan het veel
minder eenvoudig zijn om vast te stellen of iemand die hoedan heid wel of nietbezit. Het is niet mogelijk om 'door de computer heen te kijken' en aldus te zien
met wie er wordt gecontracteerd.
Het onderscheid tussen consument en niet-consument hangt in de on-line context
evenals in de fysieke wereld sterk af van de omstandigheden van het concrete geval.
De in aanmerking komende omstandigheden kunnen echter minder geprononceerd
dan in de fysieke wereld het geval is of geheel niet zichtbaar zijn. Om die reden
zouden er in de on-line context andere factoren dan in de fysieke wereld - denk aan
een on-line identiteitskaart of functionele digitale certificaten - een rol kunnen gaan
spelen bij de vaststelling of er sprake is van een B2C overeenkomst. In sommige
gevallen zal een on-line aanbieder eerder rekening moeten houden met de
mogelijkheid dat zijn klanten consumenten zijn dan in andere. Het vermoeden
bestaat dat bij typische consumentengoederen - zoals cd's, boeken en
huishoudapparatuur - of consumentendiensten - zoals de thuisservice van een
supermarkt - de wederpartij meestal consument zal zijn. Bij typische
bedrijfsgoederen - denk aan kantoormeubilair - behoeft dat echter weer niet het
geval te zijn. Bij andere goederen, bijvoorbeeld PC's of andere computerhardware,
en ook bij on-line diensten, zoals het bieden van tools voor het ontwikkelen van
websites, is de hoedanigheid van de wederpartij mogelijk niet evident. Een e-
mailadres zou mijns inziens in beginsel niet relevant moeten zijn, omdat deze vrij
eenvoudig een andere dan de ware indruk kan wekken.72 Dit kan anders zijn wanneer

68
Vergelijk Girot 1998, p 395-406, Vartanian 2000, p. 5, Prins 200lb. Zie wei de paragrafen 3.3.1 en
4 3. I    waar het onderwerp   in het kader   van het belang   van   consumentenbescherming   in   het
internationaal bevoegdheidsrecht en het conflictenrecht zijdelings aangerocrd wordt.

69
Zie Mankowksi  1999, p  224, in het kader van artikel 4 EVO.

70
Voor zover de kenbaarheid de geografische locatie van partijen betreft, wordt gesproken van
geografische kenbaarheid.

71
Drion  1998, p.  114.

72
Mijn privtadres simone@vanderhof.com kan door het gel)ruik '.com' onterecht als adres voor
commercieel gebruik kunnen worden aangezien.
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de informatie in een e-mailbericht - bijvoorbeeld een bedrijfsadres of een nummer
van de Kamer van Koophandel - eventueel gecombineerd met het zakelijke karakter
van het e-mailadres73 duidelijk is gericht op het al dan niet zakelijk handelen.
Bedrijven die het onderscheid relevant achten en willen differentieren, kunnen
klanten naar hun hoedanigheid vragen tijdens het on-line bestelproces of duidelijk
aangeven op de website dat het aanbod tot een bepaalde groep - bijvoorbeeld

bedrijven - beperkt is. De on-line aanbieder kan bijvoorbeeld ook vragen om het
nummer van de Kamer van Koophandel van de klant en indien dat niet kan worden
gegeven de transactie automatisch afbreken. Dergelijke beperkingen kunnen op hun
plaats zijn, wanneer de on-line aanbieder vanwege het rechtsmachtrisico of het
conflictenrechtelijke risico zo goed mogelijk wil zekerstellen dat met een
professionele wederpartij - en met een consument - wordt gecontracteerd. Met het
rechtsmachtrisico wordt bedoeld het risico dat de on-line aanbieder in geval van een
conflict voor alle fora van landen waar klanten wonen, kan worden geroepen. Het
conflictenrechtelijke risico is het risico dat bij een conflict om een on-line
overeenkomst het recht van vele verschillende landen - niet zijnde het recht van het
land van vestiging van de on-line aanbieder - van toepassing kan zijn. Deze risico's

74bestaan voornamelijk in het geval van (on-line) B2C overeenkomsten.

2.3.2 EEX-Vo en EVO

De EEX-Vo verstaat onder 'consumentenovereenkomst' de overeenkomst die wordt
gesloten door:

'een  persoon  (...) voor een gebruik dat als niet bedrij fs- of beroepsmatig kan
worden beschouwd' (artikel 15 EEX-Vo).

75

In het EVO wordt als 'consumentenovereenkomst' beschouwd de overeenkomst die
betrekking heeft op:

'de levering van roerende lichamelijke zaken of de verstrekking van diensten
aan een persoon, de consument, voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of
beroepsmatig kan worden beschouwd, alsmede op overeenkomsten ter
financiering van een dergelijke levering of verstrekking' (zie artikel 5 lid  1

73
Het zakelijke karakter van mijn e-mailadres s.vdrhof@uvt.nl kan bijvoorbeeld worden opgemaakt uit
het 'uvt.nl' domein in combinatie met - voor zover vermeld - mijn functiegegevens in het bericht
zelf. Dat laatste kan van belang zijn, omdat het adres welbeschouwd ook voor privtdoeleinden kan en
mag worden gebruikt.

74
Zie verder paragraaf 3.3 respectievelijk paragraaf 4.3.

75
Rapport Schlosser  1979, p.  118, de afdeling met op de consument gerichte bepalingen heeft pas bij  de
wijziging  van  het  EEX  in  1979  in dat verdrag zijn beslag gekregen. In dezelfde periode waren  de
voorbereidingen voor het EVO aan de gang en is door de opstellers van het EEX uitdrukkelijk
aansluiting gezocht bij het hen toen ter beschikking staande voorontwerp van het EVO. Hierdoor
bestaan grote overeenkomsten tussen de consumentenbepalingen in deze verdragen. De definities van
het begrip 'consument' lopen in beide verdragen tekstueel dan ook volledig parallel. Met de invoering
van de EEX-Vo is de definitie ongewijzigd gebleven.
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EVO).
76

Tekstueel lopen beide bepalingen parallel, maar inhoudelijk bestaan er niettemin
verschillen.

Ingevolge het bij het EEX behorende toelichtende rapport Schlosser wordt met het
begrip 'consument' een onderscheid aangebracht tussen de particuliere consument,
een individuele persoon die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt, en de

77(rechts)personen die zich beroepsmatig tot bepaalde prestaties verplichten.
Ofschoon het rapport summier is in de uitleg van het begrip lijkt er toch een tamelijk
strikte interpretatie te worden gehanteerd. Daarbij wordt echter nauwelijks houvast
gegeven voor het trekken van een grens tussen beide. Niet duidelijk is bijvoorbeeld
of het geval waarin de freelancer meubilair voor een thuis in te richten kantoor
aanschaft, onder de categorie consument kan worden geschaard.
Het toelichtende rapport bij het EVO van Guiliano/Lagarde biedt meer steun en stelt
allereerst vast dat het begrip naar zijn strekking, namelijk het bieden van
bescherming aan de zwakkere partij, dient te worden uitgelegd. Vervolgens blijkt
evenwel dat eerder van het doel en het karakter van bepaalde activiteiten dient te
worden uitge aan, dan van de vraag of de persoon in kwestie behoefte heeft aan
bescherming. 8 Een persoon die deels beroeps- of bedrijfsmatig handelt en deels niet,
valt slechts onder het begrip 'consument' in artikel 5 EVO, indien er hoofdzakelijk
niet beroeps- of bedrijfsmatig wordt gehandeld. Een arts die praktijkinrichting
aanschaft valt er, zo het rapport, niet onder, maar bij de voornoemde freelancer zou
de balans afhankelijk van de omstandigheden van het geval mijns inziens zowel naar
de ene als de andere kant kunnen uitslaan. Wordt hetgeen door deze persoon is
aangeschaft uitsluitend gebruikt voor professionele doeleinden dan ligt het geval niet
anders dan de arts. Maar indien bijvoorbeeld meubilair voor de woonkamer wordt
gekocht, dat eveneens wordt gebruikt voor het verrichten van de professionele
werkzaamheden, dan lijkt mij een kwalificatie als consument onder de door het
rapport Guiliano/Lagarde gegeven uitleg in de rede te liggen. De scheidslijn tussen

gevallen die onder de categorie van consument of van professionele partij vallen is
echter niet

alti  1
scherp te trekken en zal, zoals gezegd, sterk afhangen van het

concrete geval.

Verdere aanknopingspunten voor uitleg van het begrip 'consument' kunnen worden
gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Het Europese recht en de
nationale en Europese rechtspraak is niet eenduidig in de afbakening van het
consumentenbegrip door dan weer eens een beperkt en dan weer een ruimer begrip te

76
Merk op dat bepaaide overeenkomsten (vervoersovereenkomst, overeenkornst betreffende diensten
uitsluitend verstrekt in het buitenland) uitdrukkelijk worden uitgesloten van deze bepaling, zie artikel

5 lid 4 sub a en b en de daarop gemaakte uitzondering in artikel 5 lid 5 (package tours).
77

Rapport Schlosser 1979, p.  117.
78

Rapport Guiliano & Lagarde 1980, p. 23.
79

Zie Joustra 1997, p. 51, voor andere opvattingen.
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80                                            81hanteren.  In navolging van het Di Pinto-arrest heeft het Hof in het Shearson-
arrest evenwel een duidelijk restrictieve interpretatie gegeven aan het begrip
'consument' in het EEX, welke erop neer komt dat een professionele handelaar niet

82tevens consument kan zijn. De ratio achter de beperkte uitleg is ten eerste de aperte
afkeer van de bevoegdheid van gerechten van het forum actorus waarvan het EEX
blijkt geeft.83 Die bevoegdheid dient te worden beperkt tot een gering aantal
gevallen, zoals tot de consument die 'als de economisch zwakkere en juridisch
minder ervaren contractspartij te beschermen' is en 'de moed tot het instellen van
een rechtsvordering niet mag worden ontnomen door hem te verplichten zijn
vordering aanhangig te maken voor de ge chten van de staat op het grondgebied
waarvan de wederpartij woonplaats heeft'. De restrictieve uitleg leidt ertoe dat de
beschermingsfunctie zich niet uitstrekt uit tot personen die gedeeltelijk wel maar

85
overwegend niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen en evenmin tot bedrijven.
Over het EVO heeft het Hof geen interpretatiebevoegdheid,86 maar gezien het
uitdrukkelijk complementaire karakter van beide regelingen mag worden
aangenomen dat het oordeel niet sterk zou afwijken. Niettemin zou oordeelsvorming
van Hof interessant geweest zijn, omdat het EVO gezien de minder zwart-wit
getrokken scheiding tussen consument en professioneel in het toelichtende Rapport
Giuliano/Lagarde nu meer ruimte lijkt te bieden dan het Hof in haar arresten geeft.
Mogelijk - maar geenszins zeker is - dat het Hof zich hier soepeler zou opstellen,
zeker ook in een zaak waar de feiten zich anders dan in de tot nu toe gewezen
arresten op grond van het EEX zich wat meer op het grensvlak tussen beide
bevinden. Een aanwijzing hiervoor kan zijn dat een overweging inzake het EEX, te
weten de sterke afwijzing van het forum van de eiser, in het kader van het EVO niet
speelt en aldus meer armslag kan bestaan voor een ruimere definitie van het begrip.

Vanuit het oogpunt van de on-line overeenkomst is voornamelijk relevant dat
kenbaarheid van de hoedanigheid van de wederpartij een rol speelt bij de vaststelling
of sprake is van een B2C overeenkomst.87 Het toelichtende Rapport Guiliano &
Lagarde gaat in het kader van het EVO - voor de EEX-Vo zou echter niets anders
moeten gelden - uitdrukkelijk op de kenbaarheidskwestie in. Hierin wordt

80
In deze zin Mortelmans  1991, p 187-90; zie ook Mortelmans/Watson  1995.

81
Di Pinto, zaak C-361/89, Jur G 1991 p. 1-1189, dit arrest betrof het consumentenbegrip in nchtlijn

(85/577/EEG) betreffende buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.
82

Shearson, zaak C-89/91,  Jur  EG   1993  p. 1-139 (commissie-overeenkornst betreffende deviezen-,
effecten- en goederentermijntransacties). In dezelfde zin: Bertrand v.  Ott, zaak 150/77, Jur EG  1978
(koop op afbetaling),  p.   1431   en  Benincasa  v.  Dentalkit, zaak C-269/95,  Jur  EG   1997, p. 1-3767
(franchise-overeenkomst). Vergelijk Girot 2000, p. 76-8, VIas 2000, p. 224.

83
Overweging  17.

84
Overweging 18.

85
Zie ook Girot 2000, p. 78.

86
Strikwerda 2000, nr.  165, de Protocollen die het Hof van Justitie interpretatiebevoegdheid ten aanzien
van het EVO toekennen, zij nog niet in werking getreden.

87 Artikel 2 (a) Weens Koopverdrag, 'unless the seller, at any time before or at the conclusion of the
contract, knew or ought to have known that the goods were bought for any such use'. Zie hierover
UNCITRAL 2002, p. 6-7.
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opgemerkt dat een geval waarin een persoon hoofdzakelijk niet bedrijfs- of
beroepsmatig heeft gehandeld buiten de werkingssfeer van artikel 5 EVO valt, indien

88
de professionele wederpartij daarvan niet op de hoogte was of kon zijn. Indien
bijvoorbeeld zaken zijn besteld die werkelijk kunnen dienen tot de uitoefening van
een beroep en de aanvraag op beroepsmatig brie apier is gedaan, dan zal de goede
trouw van de wederpartij worden beschermd.  In de on-line context kan dit
bijvoorbeeld het geval zijn, indien de klant het e-mailadres van zijn bedrijf gebruikt
om bestellingen te plaatsen en in het bericht tevens een verwijzing naar het bedrijf
staat. Ook kan de on-line overeenkomst via het on-line bestelformulier op naam van
het bedrijf geschieden. Bovendien kan mijns inziens een rol spelen dat op het adres
van het bedrijf moet worden geleverd of door het bedrijf wordt betaald. Overigens
zouden er meer aanwijzingen moeten zijn dan alleen het gebruik van een dot.com

90
emailadres, omdat dit ook door particulieren wordt gebruikt.
Indien de on-line aanbieder zijn aanbod uitdrukkelijk beperkt tot niet-consumenten
om eerdergenoemde risico's in te dammen en de consument onterecht de indruk wekt
een professionele partij te zijn, zal de overeenkomst mijns inziens niet als on-line
B2C overeenkomst moeten worden aangemerkt. De on-line aanbieder zal dan
overigens wel ook te goeder trouw moeten zijn in de zin dat hij de beperking ook
daadwerkelijk handhaaft tegenover klanten en deze niet slechts een goedkope manier
is om onder het rechtsmacht- en conflictenrechtelijke risico uit te komen. Ook zal
een beperking van het on-line aanbod duidelijk moeten zijn voor klanten in de zin dat
zij er tijdens het transactieproces automatisch op heldere wijze mee worden
geconfronteerd. De meest geschikte manier om de beperking onder de aandacht te
brengen, is door deze in te bouwen in het transactieproces. De klant kan bij een
beperking van het aanbod tot bedrijven bijvoorbeeld niet verder met bestellen als hij
uitdrukkelijk aangeeft consument te zijn. De bewijslast zou ten aanzien van beide
voorgaande punten bij de on-line aanbieder moeten worden gelegd. Voor de
consument zal het namelijk moeilijk zijn om te bewijzen dat de on-line aanbieder de
beperking consequent toepast en de on-line aanbieder is de aangewezen partij om het
transactieproces correct in te richten en op grond daarvan verzamelde gegevens te
loggen.

2.3.3 Verenigde Staten

In het conflict of laws wordt het beschermingsbeginsel bij overeenkomsten over het
91

algemeen opgehangen aan algemene leerstukken in het overeenkomstenrecht, zoals

88
Zie Reithmann & Martiny 1996, nr. 715-7, Vonken 1997, p. 13.

89
Alles Rapport Guiliano/Lagarde 1980, p. 23.

90
Een voorbeeld is simone@vanderhof.com.

91
Binnen de personal junsdiction  is  het belang van cen staat bij de bescherming  van haar burgers
relevant. Die bescherming kan met zich mee brengen dat burgers - en in bepaaide gevallen ook
(kieine) ondememingen - toegang tot de rechter in de eigen staat hebben. Zie Burger King v.

Rudzewicz,  471   US  462,  85  L.   Ed.  2d  528,  105  S.Ct.  2174,  20  May 1985, 549-50
(geschillenbeslechting mag niet zodanig moeilijk worden gemaakt dat bedrijven judgment-proof
worden).  Zie  ook  Resuscitation   Technologies,   Inc.  v.  Continental   Health  Care  Corp.,  SD  of  Indiana,
No.   IP  96-1457-C-M/S, 24 March 1997 (bescherming  van  een klein startend bedrijfje); echter:
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93frauP en unconscionability Deze zijn meer algemeen gericht op de bescherming
94van de zwakkere partij (weaker party). Die zwakkere partij zal veelal tevens

consument zijn, maar er kunnen - afhankelijk van het concrete geval - mede kleine
95en mogelijk zelfs grote bedrijven onder worden verstaan. De bepaling betreffende

unconscionability in de UCC is aanvankelijk zelfs geschreven voor business-to-
business relaties en heeft pas later toepassing gekregen ten aanzien van
consumententransacties. Het leerstuk wordt nu echter voornamelijk gebruikt met het

96
oog op consumentenbescherming.
De unconscionability doctrine gaat niet uit van een consumentenbegrip, maar
benoemdt omstandigheden waaronder een overeenkomst onredelijk (unconscionable)
kan zijn. Deze omstandigheden kunnen zijn gelegen in een gebrek aan opleiding,
inkomen of intelligentie bij de koper, het gebruik van kleine letters en in
verkooptechnieken waarbij grote druk wordt uitgeoefend op de potentiele koper

97
(procedural unconscionability),    maar ook in het feit dat excessieve prijzen worden
berekend of de consument rechtsmiddelen worden onthouden (substantive
unconscionability)· Een voorbeeld van het laatste is een keuze voor een forum dat
ver van de kopers woonplaats is gelegen. Een dergelijke clausule kan ontoelaatbaar
zijn in consumentenovereenkomsten als een ander forum dan dat van de woonplaats

98van de consument exclusikf bevoegd wordt verklaard. Bij business-to-business
99relaties kunnen dezelfde omstandigheden een rol spelen,   maar zal - zoals gezegd -

Compuserve, Inc. v. Patterson, 1996 Fed. App. 0228P (6th Cir.). 22 July 1996 (geen bescherming van
een ondernemer uit Texas die doelbewust via Ohio software op de markt brengt). Zie Ehrenzweig
1953, pp. 1082-1090, over choice of/aw clausuies (bescheming aan zwakkere partij).

92
Marsh   1999,  p.  3-5  en  40-3, aan common /aw vorderingen gebaseerd op fraud worden zware eisen
gesteld die vaak moeilijk te bewijzen zijn door de eiser..

93
Zie  Section  2-302  UCC.  Zie ook Deutch  1977, p.  58  en 116. Onder deze doctrine worden zogeheten
adhesion contracts (overeenkomsten met een take-it-or-leave-it karakter) en meer in het bijzonder
ook rechts- en forumkeuze clausules op hun billijkheid getoetst.

94
Zie ook Cameron v. Terrell, Supreme Court of Texas, 618 S.W. 2d 535;  1981 Tex. LEXIS 290; 24
Tex. Sup. J. 265, 4 March 1981, over de ruime definitie van 'consumer' (waaronder begrepen
'individual,  partnership  or  cor·poration')  in   Section   17.   45   (4)  van   de Texas Deceptive Trade
Practices-Consumer Protection Act (DTPA), die echter weer niet zo ruim is dat iedere (individuele)
persoon  eronder  valt,  River  Oaks   Townhomes   Owners'  Association,   Inc.   V.   Bunt,  Court  of  Appeals
Texas,   712   S.W.   2d   529;   1986   Tex. App LEXIS 12435. Zie verder  Reed v. Israel  National  Oil
Company, Ltd., Court of Appeals  Texas,  681   S.W.  2d  228;  1984  Tex.  App.  LEXIS  6541,25  October
1984, waarin een bedrijf als 'consument' (business consumer) ex DTPA wordt beschouwd (een
kwalificatie van het bedrijf als 'merchant' had in casu tot een ander oordeel kunnen leiden).  Idem
Eckman v. Centennia/ Savings Bank, Supreme Court Texas, 784 S.W 2d 672,1990 Tex. LEXIS 30;
33 Tex. Sup. J. 257,21 February 1990.

95
Deutch  1977, p.  xiii.

96
White/Summers 1995, p.  135,147, en  155-9.

97
White/Summers 1995, p. 138-40. Zie Kugler v. Romain, 58 N.J. 522, 1971 N.J. LEXIS 277,28 June
1971.

98
Alles: White/Summers  1995, p.  145-9. Zie echter paragraaf 3 3.2.2, de consument ondervindt zeker
niet altijd bescherming tegen voor hem zeer ongunstige forumkeuze-clausules, met name indien een
onderneming een commercieel belang heeft bij het beperken van het aantal fora.

99
Zie Clinic Masters, Inc. v.  The District Court  in and for the  County of El  Paso, 192 Colo. 120; 556
P.2d 473,1976 Colo. LEXIS  675;  20  U.C.C. 855,15 November 1976 ('educated, professional  man
with business experience, ( . . . ) the income base fixed  in the contract was a negotiated amount,  and he
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100
een beroep daarop aan strengere eisen onderhevig zijn.
In UCITA wordt een veel in Amerikaanse wetgeving gebruikte definitie van101

'consument' gehanteerd:

'an individual who is a licensee of information or informational rights that the
individual at the time o f contracting intended to be used primarily for personal,

family, or household purposes.
,102

De toelichting bii UCITA legt het zwaartepunt bij het al dan niet hebben van een
105

winstoogmerk. Naar verwachting is het onderscheid tussen het gebruik voor
commerciele en prive-doeleinden echter niet altijd scherp te trekken en ook weer
sterk afhankelijk van de omstandigheden.

104

Aan de kenbaarheid van de hoedanigheid van de consument wordt - voor zover
bekend - geen aandacht besteed in rechtspraak, wetgeving en doctrine. Voor een deel
is dit mijns inziens het gevolg van het ontbreken van een uniform
consumentenbegrip in het Amerikaanse recht en het sterk feitelijke karakter van de
beoordeling of een persoon dan wel bedrijfbescherming behoeft. Bescherming hangt
vaak niet slechts af van het doel waarvoor de on-line overeenkomst door de klant
wordt afgesloten, maar tevens van buiten de persoon van de klant gelegen factoren -
zoals de presentatie van algemene voorwaarden, de gebruikte verkooptechnieken en
de prijsstelling. Het is niet steeds noodzakelijk dat er sprake is van een 'consument'
in de enge zin van het woord en voor een deel heeft de on-line aanbieder het zelf in
de hand dat een transactie correct en eerlijk verloopt. Een andere factor van betekenis
is dat het Amerikaanse conflict of laws niet structureel rekening houdt met B2C
overeenkomsten en de on-line aanbieder ruime mogelijkheid heeft om het

105rechtsmachtrisico door middel van een forumkeuze te beperken. Het is dan ook
veel minder van belang om strikt te kunnen differentifiren tussen consumenten en

was advised of all the terms of the contract before entering into it.'). Anders: Fischer v. Division  West
Chinchilla Ranch,  District of Minnesota, 1970 310 F. Supp, 424, Spiess v. Brandt,130 Minn. 246,41
N.W. 2d 561,27 A.L.R. 2d 1 (1950), en Hollerman v.  F.H.  Peavey  & Co.,269 Minn. 221, 130 N.W.
2d 534 (1964). Zie ook Whaley  1998, p. 3-9

100
White/Summers    1995,   p.    155-9,   in de regel   zal   het erop neerkomen dat ondernemingen   geen
bescherming kunnen claimen onder subsmntive unconscionabi/ity.

101
Ook wetgeving kent echter geen uniform consumentenbegrip. Op bescherming van de consument

gerichte wetgeving geeft niet altijd een definitie van 'consument', maar de reikwijdte van de regeling
kan bijvoorbeeld uit de daarin opgenomen doelstelling of de bepalingen blijken (zie bijvoorbeeld de
Interstate  Land  Sales  Act,  15  USC  1701). In andere wetgeving ligt de definitie van 'consument'
besloten in de definitie van het onderwerp van de regeling (zie bijvoorbeeld Consumer Leasing Act,
15 USC 1667).

102
§ 102 (15), UCITA. Zie ook § 2-103(11), UCC (Voorontwerp November 1999).

103
Zie toelichting bij § 102, nr. 13. Zie ook In re. Circle Five, Inc., 75 B.R. 686; 1987 Bankr. LEXIS

2283,16 Bankr. Ct. Dec. 211, 15 July 1987, In re: Booth, 858 F. 2d. 1051; 1988 U.S. App. LEXIS
14473,27 October 1988.

104
In  deze zin: 77,orns   v.   Sundance  Properties,   726  F.   2d   1417;   1984   U.S. App. LEXIS 25060,28
February  1984. Zie ook White/Summers  1995, p. 770, uitkomsten in het fiscale recht zouden mogelijk
analoog kunnen worden toegepast teneinde (meer) helderheid te creeren. Vergelijk Steingold 2000,
Chapter  \4 (D)  Deducting  Expenses for Business  Use of Your Home.

105
Zie de paragrafen 3.3.2.2 en 3.3.3.2.1.
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professionele klanten. De kenbaarheid van de hoedanigheid van de consument is
daarom minder relevant en levert naar verwachting niet snel problemen op. De
mogelijkheden om het on-line aanbod te beperken worden in de Amerikaanse
doctrine niet zozeer relevant geacht ten aanzien van bepaalde groepen als wel voor
in- of uitsluiten van specifieke geografische gebieden. Dit laatste omdat - zoals in
het navolgende hoofdstuk aan de orde komt - rechtsmacht in de on-line context

106onder de huidige rechtspraak in algemene zin (nog) breed kan worden gevestigd.

2.3.3 Vergelijking

De behandeling van het onderscheid tussen B2B en B2C in de voorgaande
paragrafen vertoont een glijdende schaal tussen de twee uitersten. De EEX-Vo en -
in enigszins mindere mate - het EVO kennen een tamelijk strikte invulling van het
consumentenbegrip. Het Amerikaanse conflict of laws gaat daarentegen  uit  van  het
soepeler te hanteren concept  van de zwakkere partij.  Waar het consumentenbegrip
onder de EEX-Vo en het EVO begrensd is tot natuurlijke personen en activiteiten die
(mede) in de privt-sfeer liggen, kent de Amerikaanse rechtspraak vaak een ruimere
definitie waaronder (kleine) ondernemingen en sommige commerciele activiteiten
kunnen vallen. De Amerikaanse wetgeving - bijvoorbeeld UCITA - bevat veelal
echter een op de consument gerichte definitie die eveneens is beperkt tot het gebruik
voor priv6-doeleinden. Het Amerikaanse recht kent dus geen - min of meer -
uniforme definitie zoals onder de EEX-Vo en het EVO wordt gehanteerd.
Bescherming van de zwakke(re) partij is afhankelijk van de soort activiteit, zoals een
bepaalde soort overeenkomst (bijvoorbeeld in de sfeer van kredietverlening,
colportage of telemarketing) en de specifieke beschermingsbehoefte die daaromtrent
bestaat. In sommige gevallen kan die behoefte verder reiken dan de individuele
particulier. Ook onder het Amerikaanse recht geldt echter dat de vraag of iemand als
consument kan worden beschouwd veelal sterk afhangt van de omstandigheden van
het concrete geval, er kan derhalve geen scherpe lijn ter afbakening van het begrip
'consument' of 'zwakkere partij' worden getrokken.
De verschillen in het consumentenbegrip zijn mijns inziens ook de reden waarom in
het EVO anders dan in de Verenigde Staten aandacht bestaat voor de kenbaarheid
van de hoedanigheid van de consument. Onder het Amerikaanse recht behoeft anders
dan in Europa niet per definitie sprake te zijn van een consument om het aan het
begrip gekoppelde beschermingsbeginsel toe te kunnen passen. Er wordt geen
structureel onderscheid gemaakt tussen B2C en B2B transacties, ofschoon een
consument vaker dan een bedrijf de zwakkere partij zal zijn in een contractuele
partij. Onder  het  EVO  en de EEX-Vo  is het hebben  van de hoedanigheid  van
consument echter wel een vereiste om een beroep te kunnen doen op de
beschermende bepalingen van artikel 17 EEX-Vo en artikel 5 EVO. Voor het
ontkomen aan het rechtsmacht- en conflictenrechtelijke risico kan het onder het EVO
en de EEX-Vo noodzakelijk zijn om beperkingen aan te brengen die consumenten
uitsluiten of slechts consumenten uit een of meer bepaalde landen toelaten. Anders

106
Zie uitgebreid paragraaf 3.2.2.2.3.
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dan onder het Amerikaanse conflict of laws zijn de mogelijkheden om het
rechtsmachtrisico onder de EEX-Vo door een forumkeuze in de hand te houden veel

107
beperkter. Voor wat betreft het Amerikaanse choice Of law kunnen on-line
aanbieders, daar waar bijzondere bevoegdheidsregels voor (on-line)

consumentenovereenkomsten zijn of worden gecreeerd, mogelijk wel behoefte
hebben aan kenbaarheid van de hoedanigheid van de consument alsmede
mogelijkheden om het on-line aanbod te beperken tot niet-consumenten.

107
Zie paragraaf 3.3.2  1
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Hoofdstuk 3: Rechtsmacht

3.1 Inleiding

Rechtsmacht wordt bij internationale on-line overeenkomsten vastgesteld aan de
hand van het internationaal bevoegdheidsrecht dan wel - in het geval van de
Verenigde Staten - de personal jurisdiction doctrine. Bij de bepaling van de
rechtsmacht dienen twee situaties van elkaar te worden onderscheiden. Ten eerste
kan er sprake zijn van een situatie waarin een geldige forumkeuze door partijen is
overeengekomen. Dit houdt in dat partijen zelf de bevoegde rechter voor de
beslechting van geschillen voortvloeiend uit de contractuele rechtsverhouding tussen
hen hebben aangewezen door middel van een contractueel beding. Ten tweede kan
zich de situatie voordoen dat partijen geen forumkeuze zijn overeengekomen of de
tussen hen afgesloten forumkeuze-clausule door de rechter vanwege het ongeldige
karakter ervan buiten beschouwing wordt gelaten. In dat geval is er dus geen
forumkeuze die bepalend is voor de vaststelling van de rechtsmacht van de rechter en
dient er teruggevallen te worden op de objectieve internationale bevoegdheidsregels
ten einde het geschil naar een bevoegd forum te verwijzen. In het nu volgende zal
apart worden ingegaan op deze situaties bij zowel de behandeling van business-to-
business als business-to-consumer contracten in de on-line context.

3.2 Business-to-business contracten

3.2.1  Forumkeuze door partijen

Partijen bij een internationale - of interstatelijke - overeenkomst kunnen in de regel
de rechter middels een forumkeuze aanwijzen. Vaak zal door middel van deze
forumkeuze een bepaald forum exclusief bevoegd worden verklaard (prorogatie)  ten
koste van een forum dat anders bevoegd zou zijn geweest (derogatie). Daarnaast kan
een forumkeuze de vorm hebben van een non-exclusieve aanwijzing van een forum
(prorogatie zonder derogatie) of van een uitsluiting van een forum zonder
gelijktijdige aanwijzing van een ander forum (derogatie zonder prorogatie).1
Een van de redenen voor het toestaan van deze bevoegdheid is gelegen in de vrijheid
van contracteren die wezenlijk is voor de marla. Partijen zijn voor een belangrijk
deel vrij in de regulering van de bepalingen en voorwaarden van hun contractuele
relaties en deze vrijheid strekt zich - binnen bepaalde, nog nader aan te duiden
grenzen - uit tot het kiezen van een - gunstig - forum. Een andere ratio achter het
toelaten van dergelijke clausules is de behoefte aan rechtszekerheid en
voorspelbaarheid in internationale - en voor wat betreft de Verenigde Staten tevens
interstatelijke - rechtsverhoudingen. Potentieel bestaat dan namelijk de mogelijkheid
dat rechtsmacht door verschillende rechters kan worden geclaimd dan wel dat - op
voorhand - onduidelijkheid kan bestaan over de internationaal of interstatelijk

1        Nygh  1999, p.  15.
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bevoegde rechter.2 Voornamelijk in handelsbetrekkingen - waar internationale
overeenkomsten veelvuldig kunnen voorkomen - wordt dan ook een groot belang
gehecht aan het gebruik van forumkeuzeclausules.3 Het is niet verrassend dat
forumkeuzeclausules met de opkomst en uitbreiding van de elektronische handel nog
verder aan gewicht toenemen. Bedrijven die on-line een afzetmarkt ontwikkelen of
uitbouwen, kunnen worden geconfronteerd met klanten uit verschillende landen en
staten indien geen uitdrukkelijke beperkingen worden aangebracht. De formulering
van de Supreme Court in de - weliswaar zeerechtelijke - zaak 77,e Bremen v. Zapata
CMIZShore Company vertoont grote gelijkenis met de cyberrechtelijke context:

'(w)e cannot have trade and commerce in world markets and international
waters exclusively on our terms, governed by our laws, and resolved in our
courts. (...) In the course of its (het schip in kwestie, SvdH) voyage, it was to
traverse the waters of many jurisdictions. Manifestly much uncertainty and
possibly great inconvenience to both parties could arise if a suit could be
maintained in any jurisdiction in which an accident might occur or if
jurisdiction were left to any place where the Bremen or Unterweser (de
betreffende schepen, SvdH) might happen to be found.'4

In de on-line wereld "reizen" bits en bytes enigszins vergelijkbaar met een schip in

internationale wateren door verschillende jurisdicties om via verschillende gateways
en routers de mogelijk buitenlandse eindbestemming te bereiken. Hierdoor kunnen
meerdere of vele jurisdicties betrokken zijn bij het elektronisch handelen en zal bij
daaruit voortvloeiende conflicten de behoefte bestaan om de onvoorspelbaarheid wat
betreft de rechtsmacht te verkleinen o f - beter nog -  uit te schakelen. Bovendien kan
door middel van een forumkeuze mede enige mate van zekerheid worden geschapen
over de door de aangewezen rechter toe te passen regels van internationaal
privaatrecht en daarmee het op de rechtsverhouding toepasselijke recht. 5

3.2.1.1 EEX-Vo

3.2.1.1.1  Uitdrukkelijke en stilzwijgende forumkeuze
Een forumkeuze kan zowel (a) uitdrukkelijk (artikel 23 EEX-Vo) als (b) stilzwijgend
(artikel 24 EEX-Vo) worden overeengekomen.

Ad a. Partijen hebben ex artikel 23 EEX-Vo de bevoegdheid om een forumkeuze
overeen te komen. Voor geldigheid van de in B2B overeenkomsten opgenomen
forumkeuze op grond van deze bepaling dient aan een aantal voorwaarden te zijn
voldoen. Ten eerste dient op zijn minst 66n der partijen woonplaats te hebben in een

2 Alles: Kropholler 1997, p. 529, Nygh 1999, p. 2-3.
       Zie Rapport Jenard 1979, p. 37, Kropholler  1997, p.  529, M/S Bremen v. Zapata OjI-Shore Company,

32 L ED 2d, at 522-3
4       M/S  Bremen v.  Zapata  OjI-Shore Company, 407 U.S. 1,9en 14
5 Vlas 20003, p. 295. Zie ook Nygh  1999, p.  15, die wijst op de wisselwerking tussen het intemationaal

bevoegdheidsrecht en het conflictenrecht
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lidstaat. Ten tweede moeten partijen een gerecht of de gerechten van een lidstaat
hebben aangewezen. Ten derde dient de forumkeuze te zijn gemaakt ter
kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking
zijn ontstaan of zullen ontstaan (bepaalbaarheidsvereiste). Op deze manier moet
worden voorkomen dat de wederpartij een clausule betreffende alle in de toekomst te
sluiten overeenkomsten wordt opgedrongen: Voorts gaat een eventuele exclusieve
bevoegdheidsgrond in de zin van artikel 22 EEX-Vo v66r op het door partijen
aangewezen gerecht: De vervulling van deze voorwaarden levert voor on-line 828
overeenkomsten geen bijzonderheden op. Indien de forumkeuze niet binnen het
formele toepassingsgebied van artikel 23 EEX-Vo valt, zal moeten worden
terugge allen op het commune intemationaal bevoegdheidsrecht van de geadieerde
rechter.

Voorts is de forumkeuze voor wat betreft de vorrn aan enkele nadere vereisten
gebonden. Alternatief dient de forumkeuze op grond van artikel 23 EEX-Vo te
worden overeengekomen: (1) bij schriftelijke' overeenkomst (sub a), (2) in een vorm
die wordt toegelaten door tussen partijen gebruikelijke handelwijzen (sub b) of (3) in
een vorm die overeenstemt met een in de internationale handel bestaande gewoonte
waarvan partijen op de hoogte hadden moeten zijn, die in de internationale handel
algemeen bekend is en in de betrokken handelsbranche over het algemeen in acht
wordt genomen (sub c). In het tweede lid bepaalt artikel 23 EEX-Vo vervolgens dat
onder schriftelijk tevens wordt begrepen elke elektronische mededeling, waardoor de
overeenkomst duurzaam wordt geregistreerd.

Adl.De ratio achter het vormvoorschrift van artikel 23 lid 1 sub EEX-Vo is dat er
uitdrukkelijk - en dus daadwerkelijk - wilsovereenstemming tussen partijen bestaat
over de forumkeuze, in het bijzonder in het kader van het gebruik van algemene10voorwaarden.   Door het stellen van geldigheidsvoorwaarden wordt beoogd om de
wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden te beschermen tegen het
onverhoeds gebonden zijn aan een in de voorwaarden opgenomen forumkeuze.
Voor de on-line B2B overeenkomst is van belang dat met de toevoeging van lid 2
gelijkstelling tussen het papieren geschrift en de elektronische mededeling wordt

6
Kropholler  1997,  §  58 III onder  15a, die er tevens op wijst dat het beginsel  (ook  in B2B relaties) met
name bescherming beoogt van zwakkere partijen tegenover hun superieure wederpartij. Overigens is
het beschermingsbeginsel in B2C relaties die door artikel 17 EEX-Vo worden bestreken minder
relevant, aangezien een forumkeuze dan in beginsel pas na het ontst:lan van een geschil mag worden
overeengekomen.

7
Zie hierover paragraaf 3.2.2.1.1.

8
Zie   Nygh   1999,   p.   37, de forumkeuzebevoegdheid van partijen wordt   in de verschillende
rechtsstelsels over het algemeen aanvaard. Zoals in hoofdstuk 1 reeds uiteen is gezet, wordt in het
onderzoek niet op het commune internationaal bevoegdheidsrecht ingegaan.9
De waarde van het geschrift is overigens uitdrukkelijk in het midden gelaten, aangezien  het
geschriftvereiste in bepaalde landen slechts betrekking heeft op bewijs ten'.'ijl het in andere landen
een geldigheidsvereiste voor de overeenkomst is, Rapport Jenard  1979, p.  37.10
Kropholler 1997, p. 531, Joustra 1997, p. 178. Vergelijk Whincop 1999, nr. 51 onder 5, de klant zou
niet alleen uitdrukkelijk moeten worden gewezen op de clausule, maar zou tevens informatie over het
gekozen, vreern(ie forum moeten ontvangen.

37



HOOFDSTUK 3

nagestreefd. Ingevolge lid 2 wordt elke elektronische mededeling waardoor de11

overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt als schriftelijk aangemerkt. Vooral
interessant is wat in dit verband onder duurzame registratie moet worden verstaan.
Het vereiste doet denken aan de term 'duurzame drager' in de op B2C
overeenkomsten gerichte richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand.
Aanbieders hebben onder de richtlijn ten opzichte van hun klanten een
informatieplicht, waaraan per geschrift of een duurzame drager moet worden voldaan
(artikel 5). Deze duurzame drager, aldus de richtlijn, dient ter beschikking te staan
aan en toegankelijk te zijn voor de klant. De vraag welke gegevensdragers hieronder
worden begrepen, beantwoordt de richtljn verder niet. De ontwerprichtlijn op het

12

gebied van verkoop op afstand van financiele diensten geeft daarentegen - en
mogelijk als gevolg van de discussie die is ontstaan naar aanleiding van
onduidelijkheid over de invulling van het begrip in richtlijn 97/7/EG13 - wel een
nadere uitleg met de volgende omschrijving van de term:

'elk hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk en specifiek aan
hem gerichte informatie op te slaan, met name computerdiskettes, cd-rom's en
de harde schijf van de computer van de consument voor opslag van
elektronische boodschappen.'

De ratio achter het duurzaamheidsvereiste is er volgens mij in gelegen dat de klant de
informatie op een later tijdstip kan raadplegen. Het toesturen per e-mail door de on-
line aanbieder of het laten downloaden dan wel uitprinten van de informatie door de
consument zou daarom moeten voldoen aan het duurzaamheidsvereiste. Of het
vereiste eveneens vervuld is, wanneer het al dan niet downloaden of printen van de
informatie aan de consument wordt overgelaten, is niet duidelijk. Het bestelproces
zou zodanig kunnen worden opgezet dat de consument niet doorgaat naar het
volgende scherm, alvorens de informatie is gedownload of geprint. Dit is in de
elektronische handel geen gangbare praktijk en de consument kan een
downloadverplichting als hinderlijk beschouwen. Een printverplichting gaat mijns
inziens hoe dan ook te ver, omdat de vervulling van de norm afhankelijk zou worden

gesteld van additionele - zich mogelijk niet in bezit van iedere consument
bevindende - hardware, terwijl andere, evenzo effectieve mogelijkheden bestaan.
Wel werkbaar - en ook toegelaten onder de richtlijn - is dat de consument de
informatie krijgt gemaild door de on-line aanbieder. Voor zover bekend, is ook dit
echter geen gebruikelijke werkwijze bij on-line aanbieders. Het komt voor dat de on-
line aanbieder een orderbevestiging aan de klant mailt, maar eigen ervaring leert dat
daarin over het algemeen niet tevens algemene voorwaarden - laat staan een
forumkeuzeclausule - zijn opgenomen.
In de eerdergenoemde richtlijn 2000/31/EG inzake de elektronische handel -
waaraan in de toelichting bij ontwerpartikel 23 EEX-Vo is gerefereerd - komt het

11
Zie toelichting bij artikel 23, Ontwerp-Verordening (COM (1999) 348 def), de bepaling sluit aan bij
artikel  9 richtlijn 2000/31/EG inzake de elektronische handel.

12
COM (1999) 385 final.

13
Zie hierover onder meer Kaspersen 1997, p. 133, Salaon 1999, p. 163.
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begrip niet terug en is gekozen voor de bewoordingen dat informatie 'gemakkelijk,
rechtstreeks en permanent toegankelijk' moet zijn (zie artikel 5). Tevens dient de
wederpartij krachtens artikel 10 lid 3 van de richtlijn in de gelegenheid te worden
gesteld om algemene voorwaarden op te slaan en weer te geven. Het houdt naar mijn
mening in dat een duidelijke hyperlink naar de informatie met de mogelijkheid om
de voorwaarden te printen of te downloaden eveneens kan voldoen. De beslissing om
al dan niet te printen en/of te downloaden ligt dan dus bij de klant zelf. Dit is - voor
zover bekend - de praktijksituatie bij veel on-line aanbieders, ofschoon de
duidelijkheid omtrent de locatie op de website waar de informatie kan worden
gevonden mijns inziens nog vaak te wensen overlaat.

De toelichting bij het voorstel voor de EEX-Vo zegt over het vereiste van duurzarne
registratie slechts dat een elektronisch overeengekomen forumkeuze via het
beeldscherm zichtbaar moet zijn om aan artikel 23 lid 2 EEX-Vo te voldoen. Dit kan
betekenen dat het hier eveneens voldoende is, wanneer de wederpartij on-line kennis
kan nemen van en instemmen met de forumkeuze. Niet vereist lijkt op basis van de
toelichting dat de forumkeuze tevens dient te worden gedownload naar de eigen
computer of te worden geprint door de wederpartij. De gekozen formulering in de
bepaling doet echter niettemin aan een zwaardere invulling denken. Mijn inziens ligt
het - in weerwil van de toelichting - meer voor de hand dat de forumkeuze niet
alleen ten tijde van het contracteren toegankelijk is via het beeldscherm maar ook
nadien nog kan worden geraadpleegd door de partijen. Indien de forumkeuze
namelijk via een beeldscherm kan worden geregistreerd in de zin dat het bestaan
ervan wordt waargenomen, wordt niet per definitie aan het vereiste van
duurzaamheid voldaan. Na een "instemmende muisklik" door de klant verdwijnt de
forumkeuze namelijk weer en is vervolgens mogelijk niet meer op te vragen. De
forumkeuze dient - om aan de ratio van raadpleegbaarheid op een later moment te
kunnen voldoen - derhalve op een voor partijen toegankelijke computer te zijn
opgeslagen. Om dat vereiste te vervullen, kan de forumkeuze bijvoorbeeld per e-mail
aan de klant worden toegestuurd of - op duidelijke wijze - on-line beschikbaar
worden gesteld op de website van de on-line aanbieder.

Van belang is in dit verband dat op grond van de in het kader van artikel 17 EEX
door het Europese Hof gewezen rechtspraak een nader vereiste aan de forumkeuze is
gesteld: de wederpartij moet nadrukkelijk instemmen met de forumkeuze.
Opmerkelijk is de uitspraak van het Hof in Galeries Segoura. Hierin werd besloten
dat in geval van een mondelinge overeenkomst slechts aan de
geldigheidsvoorwaarden van artikel 17 EEX is voldaan, wanneer de verkoper de
mondelinge overeenkomst onder bijvoeging van de algemene voorwaarden
schriftelijk bevestigt en de koper vervolgens de algemene voorwaarden schriftelijk

14aanvaardt. Deze formule doet sterk denken aan de aanvankelijk omslachtige
benadering van richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel ten aanzien
van het plaatsen van een order. Op grond hiervan zou de aanbieder gehouden zijn
geweest om de order te bevestigen, waarop de wederpartij op diens beurt deze

14
Zaak 25/76, Jur EG 1976, p. 8151, NJ 1977,447.
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ontvangstbevestiging weer zou hebben dienen te bevestigen. 15 In de definitieve
versie van de richtlijn wordt echter slechts nog van de aanbieder verlangd dat deze de
bestelling bevestigt. Deze werkwijze is in overeenstemming met de praktijk van veel
on-line winkels en verdient de voorkeur boven het oorspronkelijke voorstel. In het
geval van de forumkeuze zou het aanvinken van een 'akkoord'-hokje bij een
woordelijke verwijzing naar de inhoud van de forumkeuze mijns inziens reeds
voldoende moeten zijn onder de EEX-Vo. Indien echter niet wordt gewerkt met een
bestelformulier kan het betekenen dat de clausule alsnog - bijvoorbeeld per e-mail -
naar de klant moeten worden gezonden, waarna deze vervolgens op zijn beurt weer
middels een bevestiging moet instemmen met de in het elektronische bericht
opgenomen forumkeuze. Het voorgaande betekent overigens wel dat veel on-line
aanbieders - voor zover hun handel niet onder de soepeler regels betreffende hetgeen
in de internationaal handel gebruikelijk is (ad 2 en 3) vallen - hun bestelproces
zullen moeten aanpassen. Naar mijn weten is er geen enkele on-line aanbieder die
tijdens dat proces uitdrukkelijk wijst op een - veelal wel in algemene voorwaarden
opgenomen -forumkeuze en om een uitdrukkelijke instemming daarmee vraagt. Het
komt voor dat de klant akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden van de
on-line aanbieder, alvorens het bestelproces kan worden afgerond. Daarmee is deze
echter nog niet met zoveel woorden op de forumkeuze gewezen en kan
uitdrukkelijke instemming daarmee - volgens de strikte uitleg die het Europese Hof
geeft aan het geschriftvereiste - niet uit het klikken van de 'OK'-knop worden

16
afgeleid.   Tot op heden is hierover geen jurisprudentie en voorzichtigheid is dus
geboden aangezien de aan de geldigheidsvoorwaarden ten grondslag liggende

beschermingsbeginsel in de on-line context niet aan relevantie verliest.

Ad 2 en 3. De geldigheidsvoorwaarden voor forumkeuzebepalingen kunnen bij
internationale on-line overeenkomsten in business-to-business relaties soepeler zijn
dan het in artikel 23 lid 1 sub a gestelde vormvereiste, wanneer er sprake is van een
gebruikelijke handelwijze tussen partijen of een in de internationale handel algemeen

17
bekende gewoonte die partijen kenden of hadden behoren te kennen.     Bij de eerste
voorwaarde kan worden gedacht aan de situatie dat de professionele partijen van
tevoren hebben onderhandeld over voorwaarden - bijvoorbeeld de toepasselijkheid
van een specifieke forumkeuze - die voor in de toekornst tussen hen te sluiten on-
line overeenkomsten zullen gelden. Er behoeft dan niet steeds sprake te zijn van een
uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische bevesti ing van de in deze
standaardvoorwaarden opgenomen forumkeuze-clausule. De tweede voorwaarde
kan een rol spelen bij bijvoorbeeld definities van bepaalde - handels- of technische -
begrippen. Deze hoeven niet steeds te worden gedefinieerd in de overeenkomst,

15
Zie artikel 11 lid 1 onder a van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de elektronische handel in de interne markt, COM
(1998) 586 def., Brussel 18 november 1998.

16 Zie ook Joustra 2001 b, 82.
17

Deze  voorwaarden zijn ontleend aan artikel 9, Weens Koopverdrag,  Trb.  1981,  184, zie ook Von
Caemmerer/Schlechtriem  1995, Art.  9, nr.  1.  Vergelijk  §  1-303, UCC (Draft November 2000).

18
Zie Rapport Schlosser  1979, p   125
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omdat de betekenis in een bepaalde branche bekend is of behoort te zijn bij
19

partijen.  Het kan mede gaan om de inschakeling van een scheidsgerecht in een
bepaalde branche.20

De parallel naar de elektronische - veelal ook internationale - handel waar
standaardvoorwaarden met forumkeuzeclausules eveneens van groot belang zijn, is
snel getrokken. Ook in dat geval zal veelal de behoefte bestaan om zaken snel en
informeel met elkaar te regelen. Sommige handelwijzen - zeker indien het ervaren
zakenpartijen betreft - zullen zo vanzelf spreken dat daaraan niet uitdrukkelijk in de
on-line overeenkomst of bijbehorende algemene voorwaarden dient te worden
gerefereerd.21 Ondanks het betrekkelijk jonge karakter van de handel via het Internet
is het goed denkbaar dat partijen reeds bepaalde handelwijzen ontwikkeld hebben of
er internationaal aanvaarde gewoonten bestaan, die door beide

geldigheidsvoorwaarden worden bestreken, bijvoorbeeld doordat partijen reeds in het
pre-Internet tijdperk zaken met elkaar deden en hun activiteiten (of die  van de gehele
branche waarvan zij deel uitmaken) zich naar het Internet verplaatst of uitgebreid
hebben dan wel doordat partij  al heel regelmatig langs elektronische weg met
elkaar handel hebben gedreven. Het onder sub c vermelde element dat partijen de
gewoonte doorgaans in acht nemen, geeft aan dat er sprake dient te zijn van een
zekere regelmaat in de naleving van de gewoonte om aan de verwachtingen van
partijen en daarmee de geldigheidsvoorwaarde te voldoen.23 Ook dat behoeft voor
geregeld elektronisch met elkaar handelende zakelijke partijen geen probleem te
vormen. Het gegeven dat de internationale handel in een bepaalde branche zich
(deels) heeft verplaatst naar het Internet betekent niet dat de bestaande en reeds
internationaal geaccepteerde gebruiken ineens geen gelding meer zouden hebben.
Wel is het mogelijk dat gewoontes als een gevolg van het elektronisch handelen
veranderen.
Indien niettemin onduidelijkheid bestaat over het bestaan van een gewoonte of
gebruikelijke handelwijze kunnen partijen altijd het zekere voor het onzekere nemen

24en uitdrukkelijk instemmen met een bepaalde praktilk.  In dit verband is het
interessant te wijzen op de in het kader van de Internationale Kamer van Koophandel
(ICC) ontwikkelde ETERMS Repository, waarin juridische voorwaarden voor de
elektronische handel (kunnen) worden gepubliceerd. In het kader van EDI-
technologie in besloten netwerken, waarbij de zakelijke partijen elkaar over het
algemeen kennen, worden interchange agreements afgesloten, die in open netwerken
als het Internet minder geeigend kunnen zijn. De ETERMS Repository is vooral
bedoeld voor de laatstgenoemde situatie. Met de ETERMS Repository wil de ICC een
middel bieden, waarmee juridische voorwaarden niet alleen worden gepubliceerd
langs elektronische weg, maar hieraan tevens op eenvoudige wijze kan worden
gerefereerd door partijen. Dit kan gebeuren in bijvoorbeeld op websites geplaatste

19
Vergelijk Honnold 1999, nr. 118

20
Von Caemmerer & Schlechtriem 1995, Art. 9, nr. 10.

21
Zie ook Honnold  1999, nr.  112.

22
Vergelijk  Honnold  1999, nr.  117, niet vereist is dat de gewoonte reeds lang is gevestigd.

23
Vergelijk Honnold 1999, nr. 119 en 120.1

24
Honnold 1999, nr. 114
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algemene voorwaarden door middel van aan de in de databank opgenomen
voorwaarden toegekende registratienummers. Om de betrouwbaarheid van de inhoud
van dergelijke voorwaarden te vergroten, kunnen de voorwaarden niet eenzijdig door
de partij die deze in de databank heeft laten registreren worden gewijzigd. Voor een
aanpassing van de voorwaarden is dan ook steeds een nieuwe registratie
noodzakelijk is. Naast voorwaarden van partijen zelf of van (branche)organisaties
bevat de databank tevens internationale standaarden en best practices, zoals de voor
internationale transacties relevante Incoterms. Hier kan in (de voorwaarden bij de) de

25on-line overeenkomst eveneens worden verwezen door partijen.     Het is duidelijk dat
een dergelijke databank - indien deze ruime toepassing krijgt - kan bijdragen aan de
kenbaarheid van gebruiken in de internationale elektronische handel.

Adb.Ex Artikel 24 EEX-Vo kan sprake zijn van een stilzwijgende forumkeuze. Dit
houdt in dat het gerecht van een lidstaat waarvoor de verweerder verschijnt in
beginsel bevoegd is. Dit voorschrift is echter niet van toepassing indien de
verschijning ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander
gerecht bestaat dat exclusief bevoegd is op grond van artikel 22 EEX-Vo. Deze
bepaling levert geen bijzonderheden op voor de on-line B2B overeenkomst.

3.2.1.1.2  Het internationaliteitsvereiste
Naast de in vorige paragraaf behandelde geldigheidsvereisten voor de forumkeuze
wordt tevens het internationaliteitsvereiste als voorwaarde gesteld voor het maken
van een geldige forumkeuze. Onder het EEX wordt het vereiste gelezen in de
Preambule, waarin de zinsnede 'de bevoegdheid van hun gerechten in internationaal
verband vast te stellen' is opgenomen. Curieus is dat het internationaliteitsvereiste in
de EEX-Vo niet met zoveel woorden wordt vermeld, noch in de overwegingen, noch
in de tekst van de verordening. Niettemin kan uit de verwijzing naar artikel 65 EG-
verdrag impliciet worden afgeleid dat het internationaliteitsvereiste geldt. In deze
bepaling - waarop de EEX-Vo is gebaseerd - wordt gesproken over 'maatregelen op
het gebied van samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende
gevolgen (vet, SvdH)' en 'jurisdictiegeschillen'. Aangenomen moet worden dat het
internationaliteitsvereiste voor de forumkeuze ex artikel 23 EEX-Vo derhalve
onverkort van toepassing is.
Aangezien de EEX-Vo zich er verder niet over uitlaat, zal moeten worden gekeken
op welke wijze onder het vergel bare artikel 17 EEX met het
internationaliteitsvereiste wordt omgegaan. De clausule die door twee partijen met
woonplaats in eenzelfde verdragsluitende staat is overeengekomen en waarin een
rechter van die staat is aangewezen, zal in beginsel niet onder het toepassingsbereik
van deze bepaling vallen. Het toelichtende Rapport Jenard geeft een drietal situaties
aan waarin het beding wel door artikel 17 wordt bestreken. Ten eerste het geval dat
beide partijen hun woonplaats in verschillende verdragsluitende staten hebben. Ten

25
Zie alles Bos 1999, p 119-21.

26
Let wel op dat het formele toepassingsgebied van artikel 17 EEX en artikel 23 EEX-Vo anders is dan
ten aanzien van de objectieve bevoegdheidsgronden van artikel  2, 5 en  16 EEX en artikel  2,5 en 22
EEX-Vo
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tweede het geval waarin een partij met woonplaats in een verdragsluitende staat en
een partij van buiten de Europese Unie een rechter in een verdragsluitende staat
hebben aangewezen in hun clausule. In de derde situatie hebben partijen uit
eenzelfde verdragsluitende staat een gerecht in een andere verdragsluitende staat

27
aangewezen. Een conclusie die uit de laatste situatie zou kunnen getrokken,
namelijk dat de forumkeuze zelf het internationaliserende element vormt, gaat
evenwel niet op. Het Rapport Schlosser merkt in dit verband op:

'waarvoor bepaald niet volstaat dat een gerecht van een bepaalde staat
bevoegd is verklaard.'28

Het internationale karakter zou dan bijvoorbeeld wel in gelegen kunnen zijn in de
omstandigheid dat de betreffende overeenkomst in een ander land dan de
verdragsluitende staat waarin partijen woonachtig zijn, dient te worden uitgevoerd.

29

Het uitdrukkelijk benoemen van de drie voornoemde situaties hoeft overigens niet te
betekenen dat andere gevallen niet tevens onder het toepassingsbereik van artikel 17
EEX kunnen vallen. Volgens sommigen is artikel 17 EEX van toepassing op ieder
forumkeuzebeding dat derogeert aan de bevoegdheidsregels van het EEX.30 Het op
het eerste gezicht intern lijkende geval waarin partijen uit 66nzelfde verdragsstaat de
rechter van die staat hebben aangewezen in hun forumkeuze zou aldus internationaal
zijn, indien met de forumkeuze wordt afgeweken van hetforum solutionis ex artikel
5 sub 1 EEX (nu: artikel 5 sub la en b EEX-Vo).

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat bij de bepaling van het
internationaliteitsvereiste voornamelijk wordt aangeknoopt bij feitelijk-geografische
elementen, in welk geval de aanknopingspunten in de bevoegdheidsregels een nadere

31
precisering kunnen geven. Voor overeenkomsten vormen dan de woonplaats van
partijen en de plaats van uitvoering van de overeenkomst de meest relevante factoren
(artikel 2 lid  1 en artikel 5 sub  la en b EEX-Vo) ter bepaling van het internationale
karakter. Gelet op het onderwerp van overeenkomst kunnen tevens andere criteria op
de voorgrond treden, zoals de plaats van ligging van een onroerende zaak (artikel 22
lid 1 EEX-Vo).
Voor wat betreft de vestigingsplaats alsmede de plaats van ligging van een onroerend
goed geldt, dat de locatie over het algemeen kan worden geYdentificeerd aan de hand
van een geografisch bepaald adres. Aan de hand daarvan zal voor partijen duidelijk
zijn in welk land de wederpartij zich bevindt en of die locatie in het buitenland ligt.
Ook de plaats van uitvoering kan in de fysieke wereld worden gelokaliseerd en
veelal zal er door partijen een bepaling over zijn opgenomen in de on-line
overeenkomst. Niettemin kan het gebeuren dat een forumkeuze onvoorzien ongeldig
is door een gebrek aan internationaliteit. In het geval dat partijen via anonieme

27
Rapport Jenard, p. 38.

28
Rapport Schlosser, p. 123. Zie Kropholler 1996, Art. 17, nr. 82.

29
Aldus Krings 1978, p. 109, Kropholler 1996, Art. 17, nr. 2.

30
Droz  1972, p. 119-21. Aldus ook Struycken  1978, p. 40, Vlas 200Oa, p.  305.

31
Joustra  1997, p.  108.
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transactiemodellen on-line met elkaar contracteren, kennen zij elkaars
vestigingsplaats ten tijde van het contracteren niet .32 Wanneer partijen vervolgens in
66nzelfde land gevestigd blijken te zijn en de overeenkomst in dat land moet worden
uitgevoerd, kan mogelijk geen beroep op de forumkeuze worden gedaan. Veelal zal
dan evenwel de rechter van de vestigingsplaats van 66n van partijen bevoegd zijn,
zodat geen van hen genoodzaakt is voor een ver en vreemd forum te procederen. Het
is zelfs niet onwaarschijnlijk dat de forumkeuzeclausule in het contract reeds de
rechter in het land van de partijen als bevoegd aanwijst. Partijen zullen slechts
onaangenaam worden verrast door de ongeldigheid van de forumkeuze, waanneer zij
hadden willen voorzien in een buitenlands forum dat bekend staat als deskundig op
een specifiek gebied. Dit geval zal zich - zo is de verwachting - echter eerder
voordoen bij arbitrage. Een vraag die wel nog rijst is of het feit dat partijen on-line
contracteren op een internationale markt de overeenkomst een internationaal karakter
kan verlenen in de zin dat de forumkeuze alsnog geldig is.33 Dit zou de
mogelijkheden om een geldige forumkeuze in overigens interne on-line transacties te
n:taken vergroten. Niet onder het EEX-Verdrag noch onder de EEX-Vo zijn echter
aanwijzingen te vinden v66r een dergelijke interpretatiemogelijkheid ten aanzien van
het vereiste.
Aanknopingsfactoren zoals de plaats van de server(s) waarop de website is
opgeslagen via welke on-line werd gecontracteerd of de server waarop partijen hun
mailbox hebben zijn naar mijn mening niet relevant bij de vaststelling van het
internationale karakter van een overeenkomst. Een on-line overeenkomst tussen twee
in hetzelfde land gevestigde partijen die via een server in het buitenland contracteren
is niet internationaal, tenzij bijvoorbeeld de plaats van uitvoering wel weer in het
buitenland ligt. Hetzelfde geldt voor de vestigingsplaats van de eventuele access
provider of service provider die partijen voor hun Internetcommunicatie of web
presence inschakelen. Al deze locaties zijn vaak volkomen willekeurig, niet goed
kenbaar voor de wederpartij, heel eenvoudig te manipuleren en derhalve irrelevant
vanuit internationaal privaatrechtelijk oogpunt.

3.2.1.2 Verenigde Staten

3.2.1.2.1  Uitdrukkelijke en stilzwijgende forumkeuze
Het onderwerpen aan de jurisdictie van een rechter door instemming - bijvoorbeeld
in een overeenkomst tussen partijen - wordt reeds sedert lang aanvaard in de
Verenigde Staten.34 Derogatie is daarentegen lange tijd niet toelaatbaar geacht door
Amerikaanse rechters op de gronden van strijd met de openbare orde en verdringing

35
van de bevoegdheid van de rechter - ook wel ouster theory genoemd.     Pas in  1972

32
Zie uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.3.2.

33
Zie uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.3.3.

34   Scoles & Hay 1992, P. 279-80 en 361-2, Nygh 1999, p. 15-6. Zie National Rental v. Szukhent, 375 US
311,11  L Ed 2d 354,358 (1964) (prorogatie).  Ook  voor deze uitspraak hebben lagere rechters echter
al veelvuldig persona/jurisdiction op basis van instemming (consent) goedgekeurd.

35   Scoles & Hay 1992, p. 361-2, Borchers 1992, p. 60. Zie HR 28 oktober 1988, NJ 1989,765 (Harvest
Trader), ook in Nederland was derogatie tot eind jaren 80 niet toelaatbaar.
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heeft de hoogste Amerikaanse rechter in het baanbrekende The Bremen v. Zapata
36

Ojf-Shore Co. de derogatieve forumkeuze aanvaard  en prorogatie en derogatie
gelijkgesteld.37 Ofschoon de beslissing in The Bremen een internationale, maritieme
zaak betrof, zijn de daarin geformuleerde beginselen ook in de interstatelijke
(federale en statelijke), niet-maritieme context toegepast.38 Partijen moeten de
contractueel gekozen rechter overigens  wel met zoveel woorden exclusi€f bevoegd
verklaren, omdat de keuze anders slechts een vrijblijvend (permissive) karakter heeft.
Een dergelijke clausule wordt ter onderscheiding van eenforum selection clause ook

39wel  aangeduid als consent to jurisdiction clause. Onder het Amerikaanse recht  is
het implementeren van een forumkeuze in een on-line overeenkomst of de
bijbehorende elektronische algemene voorwaarden over het algemeen geen probleem
en het middel bij uitstek om rechtszekerheid en voorspelbaarheid in on-line
rechtsrelaties te realiseren. Niettemin zal met een aantal - hierna te bespreken -
beperkingen rekening moeten worden gehouden.

Uit zowel rechtspraak en wetgeving blijkt dat partijen ook een stilzwijgende
40forumkeuze overeen kunnen komen.   Over het algemeen liggen de omstandigheden

waaruit een stilzwijgende forumkeuze wordt afgeleid op het procedurele vlak,
doordat de gedaagde voor de rechter verschijnt en zich vrijwillig aan de procedures
van de betreffende staat onderwerpt.41 Op grond van de Federal Rules Of Civil
Procedure zal de gedaagde tijdig - lees: bij aanvang van de procedure - verweer

42moeten voeren, want anders is rechtsmacht gevestigd. De mogelijkheid van een
stilzwijgende forumkeuze vloeit voort uit de overweging dat het constitutionele recht
op due process, waarop rechtsmacht traditioneel wordt gebaseerd, een individueel

43recht is waarvan de gedaagde afstand kan doen. De stilzwijgende forumkeuze
vertoont voor on-line 828 transacties geen bijzonderheden ten opzichte van het
contracteren in het algemeen.

36
77,e Bremen  v.  Zapata  (37-Shore Co.,  407  U.S.  1  (1972). Zie Borchers  1992, p. 149, Scoles  & Hay
1992, § 9.5 en Nygh 1999, p. 21. Zie ook National Rental v. Szukhent, 375  US  311  ,  11  L  Ed 2d 354,
358 (1964), Carnival Cruise Lines,  /nc.  v.  Shute,  1 1 3  L.  Ed.  2d  622  (1991). Aanvankelijk kende de -
nog  van  voor Ille Bremen stammende  -  § 80 Restatement  (Second)   Conficts  of Law    (1971)  een
beperktere formule dan in 7722 Bremen werd geformuleerd C 'partie's agreement (...) cannot oust a
state of judicial jurisdiction, but such an agremeent will be given effect unless it is unfair or
unreasonable'), maar inmiddels    is    met de revisie    van 1988 uitdrukkelijke et-kenning    van
forumkeuzeclausules bewerkstelligd.

37
Ook in die zin Scoles & Hay 1992, p. 363.

38    Lederman  1991, p. 431, Scoles & Hay 1992, p. 370, Liesemer 1992, p.  1026 en  1035.
39

Lederman  1991, noot  10.
40 Zi e McDonald v. Mabee, 243 U.S. 90 (1917),Adam v. Saenger, 303 U.S. 59 (1938), § 32 Restatement

(Second)  Conflict  of Laws  en  §  12 (h)  0).  Federal  Rules  of Civil  Procedure.  Zie verder  Scoles  & Hay
(1992),§ 8.14.

41
Zie ook § 32  Restatement (Second)  Conflict of Laws, comment Cd)

42
§ 12 (h) (1). Zie verder Scoles & Hay 1992, p. 278-9.

43
Insurance  Corp.  Of Ireland,  Lt.  v.  Compagnie  des  Batixites  de  Guinee, 303 U.S.  59  0938)
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3.2.1.2.2  Beperkingen aan de forumkeuze
In het algemeen kan rechtsmacht worden afgewezen

'w)
basis van forum non

44
convenience, mdien daartoe gegronde reden bestaat. In het geval van een
forumkeuze is een dergelijke afwijzing echter niet snel te verwachten, juist omdat
partijen hun wil omtrent de bevoegde rechter kenbaar hebben gemaakt. Het eventuele
risico dat het gekozen forum inconvenient is, vormt onderdeel van het aan de
overeenkomst ten grondslag liggende onderhandelingsproces en zal voorzienbaar
zijn geweest ten tijde van de totstandkoming van de forurnkeuze.46 Er moeten
zwaarwegende gronden zijn om rechtsmacht op basis vanforum non convenience af
te wijzen:

'under a freely negotiated international commercial agreement (...) the party
seeking to avoid trial (...) must show that trial (...) would be so gravely difficult
and inconvenient that he will  for all practical purposes be deprived of his day

, 47in court .

Daarnaast kan de forumkeuze door de rechter geldigheid worden ontzegd op basis
van unconscionability (fraud en oven·eaching) of niet worden gehandhaafd wanneer

48
deze in strijd is met een fundamental  public  policy van het geadieerde forum. Een
fundamental public policy zal veelal in wetgeving zijn neergelegd, zoals in het geval
van franchiseovereenkomsten of overeenkomsten met betrekking tot de koop van
effecten. De rechtspraak vertoont evenwel een algemeen beeld van grote

49

speelruimte ten opzichte van forumkeuzeclausules,  waarbij van fraud bijvoorbeeld
slechts sprake is indien het frauduleuze handelen rechtstreeks betrekking had op de

51forumkeuzeclausule. Ongeldigheid op basis van voornoemde gronden zal zich in
52de on-line B2B context naar verwachting dan ook niet snel voordoen.   Niet in de

laatste plaats ook gezien de ruime vrijheid die de professionele partij bij on-line B2C
53overeenkomsten al heeft aangaande het gebruik van forumkeuzeclausules.

Wat mogelijk wel een probleem kan opleveren is het feit dat de rechter niet verplicht

44
De uitkomst van de regels ter bepaling van rechtsmacht kan soms ongeriefelijk (inconvenient) zijn
voor partijen of eventueel op te roepen getuigen. Als een der partijen deze ongeriefelijkheid duidelijk
kan aantonen, kan de - overigens bevoegde - rechter weigeren om een zaak te horen of deze
overdragen aan een ander, wel geschikt forum. Zie uitgebreid Scoles & Hay 1992, p 373-94.

45
Zie uitgebreider paragraaf 3.2.2.2.4.

46
Del  Luca & Zaphiriou  1995), p. 407. Zie ook 77,e Bremen v. Zapam Of-Shore Co., 407  US  1,  14 en
17-18(1972)

47
Ilte Bremen v.  Znpato (201.Shore Co., 407 U.S.  1,17 (1972). Zie ook Delaume  1988, p.  187.

48
77:e Bremen v Znpata OtllShore Co., 407 U.S. 1,15 (1972).

49
Liesemer 1992, p. 1029-30.

50   Lederman 1991, p. 431-2.
51

Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 US  506,519 n.  14  (1974). Ook in  deze zin Liafail,  Inc.  v.  Learning
2000, Inc.,No. 3:01CV-336-H, (W.D. Ky. 2001)

52
Zie ook Gaskin v. Stum Handel GmbH, 390 F. Supp. 361 (S.D.N.Y. 1975), keuze voor Duits forum
tussen Duits bedrij f en werknemer in New York is geldig

53
Zie hierna paragraaf 3 3.2.2.1.
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is om een - overigens geldige - forumkeuze te handhaven. Bovendien wordt de
forumkeuze in enkele staten nog steeds niet geaccepteerd.54 Dit kan ertoe leiden dat
een forumkeuze tegen de verwachtingen van partijen in niet wordt gehonoreerd door

een rechter. Het gaat hier echter om uitzonderingen, want in het overgrote deel van
de gevallen zal het gebruik van de forumkeuze met het oog op het commerciele
belang ervan in de elektronische handel naar verwachting geen problemen opleveren.
Het in de on-line context negeren van een forumkeuze zou tot grote onzekerheid
kunnen leiden. Voor bedrijven bestaat ten eerste het risico dat rechtsmacht in
principe overal ter wereld kan worden gevestigd, indien de clienttle een wereldwijde
omvang heeft. Voorts zijn de niet altijd even duidelijke en soms erg breed uitgelegde

55

objectieve bevoegdheidsregels een bron van onvoorspelbaarheid.
Naast de - eerder behandelde - situatie dat de Amerikaanse rechter in beginsel niet is
gebonden aan een forumkeuze, dienen partijen zich er voorts bewust van te zijn dat
in wetgeving soms specifieke voorwaarden kunnen worden gesteld aan
forumkeuzeclausules. Wetgeving in New York bepaalt bijvoorbeeld dat een
forumkeuze slechts afdwingbaar is, indien partijen in de overeenkomst tevens een
rechtskeuze ten behoeve van het recht van New York hebben opgenomen en de

56
transactiewaarde een miljoen of meer dollars bedraagt. Deze bepaling beoogt te
voorkomen dat de rechters in New York worden overladen met geschillen ingevolge

57

de positie van de staat als centrum van internationale handel. Indien
ondernemingen een Amerikaanse rechter door middel van een forumkeuze bevoegd
verklaren, dienen zij zich er van te vergewissen of de rechter in de betreffende staat
een forumkeuze toelaat. Ook moet worden onderzocht of voldaan is aan eventuele

wettelijke voorwaarden voor het maken van een geldige forumkeuze.

3.2.1.2.2 Het interstatelijkheids- en intemationaliteitsvereiste
Van een interstatelijkheids- of internationaliteitsvereiste wordt niet met zoveel

58
woorden gerept in de rechtspraak en doctrine. Voor wat betreft het
internationaliteitsvereiste is dat op zich niet verrassend, omdat de Amerikaanse

personaljurisdiction doctrine overwegend handelt over interstatelijke en veel minder
over internationale conflicten. Intemationaliteit behoeft als zodanig derhalve niet
noodzakelijkerwijs een rol te spelen bij de toepasselijkheid van conflict of laws
regels en evenmin bij de geldigheid van forumkeuzeclausules. In het algemeen is het
ook zo dat internationale conflicten niet fundamenteel anders worden benaderd dan

interstatelijke conflicten, ofschoon de omstandigheid dat sprake is van een
internationaal geval wel van invloed kan zijn op het uiteindelijke conflict of/aws

54 Zie bijvoorbeeld: White-Spunner Constr., inc. v. C/6 588 So. 2d 865 (Ala. 1991) crl State ex rel
Polaris Industries,  Inc.  v. District Court, 695  P.2d 471  (Mont.  1985). Zie ook Lederman  1991, p.  424,

Goldman  1992, p. 704-6 en Nygh  1999, p. 21.
55

Zie hierna paragraaf 3.2.2.2.3.
55    § 5-1402. New York General Obligations Law.
57

Nygh  1999, p.  16. Zie ook Scoles &  Hay  1992, p.281, noot 5.
58

Zie  Lowenfeld  1996, p   218, met verwijzing naar rechtspraak waarin de forumkeuze ook in 'wholly
domestic transactions' werd gehonoreerd.
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59resultaat. De Supreme Court heeft bijvoorbeeld een arbitrageclausule die in een
interne of interstatelijke context niet is gehonoreerd in een internationale context wel
geldig bevonden met de overweging dat:

'(i)f the dispute arises in an international transaction, concerns of international
comity, respect for the capacities of foreign and transnational tribunals, and
sensitivity to the need of the international commercial system for predictability
in the resolution of disputes require that we enforce the parties' agreement,
even assuming that a contrary result would be forthcoming in a domestic

,60context.

Een andere reden dat een uitdrukkelijk internationaliteits- of

interstatelijkheidsvereiste mogelijk minder relevant is in de Amerikaanse context is
het feit dat een forumkeuze in principe niet bindend is voor rechters. De meeste
rechters zullen de keuze van partijen honoreren, tenzij er zwaarwegende gronden zijn
om dat niet te doen, maar theoretisch - en in een enkele staat ook praktisch - gezien
bestaat de mogelijkheid om de forumkeuze terzijde te schuiven. De rechter kan
bovendien een beroep doen op forum non convenience en een geschil ondanks een
keuze voor het geadieerde forum verwijzen naar een andere rechter. Indien partijen
bijvoorbeeld zijn gevestigd in dezelfde staat en ook alle overige aanknopingsfactoren
zijn verbonden met die staat, kan de gekozen rechter de zaak verwijzen naar de
rechter van die staat op grond van de overweging dat het forum geschikter is voor de
beslechting van het geschil.

Ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijk gesteld vereiste spelen interstatelijke en
internationale factoren bij de forumkeuze in B2B overeenkomsten wel een rol. E6n
van de redenen voor het gebruik van de forumkeuze is om partijen de mogelijkheid
te bieden zekerheid ten aanzien van de bevoegde rechter te creeren, indien

61verschillende jurisdicties rechtsmacht claimen. Deze situatie zal zich vooral dan
voordoen wanneer de B2B overeenkomst een interstatelijk of internationaal karakter
heeft. Hetzelfde geldt voor een van de andere redenen bij het maken van een
forumkeuze, namelijk dat partijen eventuele geschillen aan een neutraal forum
wensen voor te leggen. Verder lijkt de eerdergenoemde mogelijkheid van consent to
jurisdiction vooral bedoeld te zijn voor gevallen waarin gedaagde niet is gevestigd in
het gekozen forum.62 Ook dit impliceert dat het niet om interne gevallen gaat. Daar
staat tegenover dat andere rationes achter de forumkeuze kunnen zijn gelegen in de
wens een forum met specifieke expertise op een bepaald gebied bevoegd te
verklaren. Een dergelijke situatie kan zich mede in uitsluitend interne gevallen
voordoen.

59
Zie Hay 1991, p. 302. Zie ook Hay 1971.

60
Mitsubishi Motors Co,p.  v.  Soler Chrysler-Plymouth,  Inc., 87  L.  Ed.  2d 444  (1985).  Zie ook Scoles &
Hay 1992, p. 364

61
Scoles & Hay 1992, p. 361.

62
Zie bijvoorbeeld  §  43  Restatement  (Second)  Conflict  of Laws  dat pat over  consent  to jurisdiction met
betrekking totforeign coiporations. Zie ook Scoles & Hay 1992, p. 279.
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Niettegenstaande de onduidelijkheid omtrent het bestaan van een internationaliteits-
of interstatelijkheidsvereiste kan uit de rechtspraak worden opgemaakt dat
verschillen factoren in de rechtspraak als relevant voor internationaliteit of
interstatelijkheid van B2B overeenkomsten worden beschouwd.63 Ten eerste zi 
feitelijk-geografische factoren van belang, zoals de vestigingsplaats van partijen,
de plaats waar onderhandelingen over het contract hebben plaatsgevonden en het
onderwerp van geschil, zoals de plaats van uitvoering van een B2B overeenkomst of
de ligging van een onroerend goed. Niet duidelijk is evenwel in welke verhouding
deze elementen tot elkaar staan en welk gewicht aan ieder van de elementen dient te
worden toegekend. Wel wordt het onderwerp van geschil als het meest relevante
internationaliserende element aangemerkt. Dat kan betekenen dat ook wanneer beide
partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten een overeenkomst niettemin
international kan zijn, indien er sprake is van een ander internationaliserend element,
zoals de zich in het buitenland bevindende plaats van uitvoering van de

65overeenkomst.
Ten tweede kunnen economische factoren een rol spelen bij de vaststelling van
internationaliteit van 828 overeenkomsten. Zo wordt belang gehecht aan de

66
omstandigheid dat de handelsactiviteiten plaatsvinden op de wereldmarkt.   Op het
moment dat een Amerikaanse partij op de internationale markt met een buitenlandse
wederpartij contracteert, zou de Amerikaanse rechter zich dus moeten onthouden van
berechting van de zaak, indien partijen in de overeenkomst hun dienovereenkomstige
wil middels een forumkeuze te kennen hebben gegeven.
Naar verwachting zullen bij een interstatelijkheidsvereiste overigens dezelfde
aanknopingsfactoren - feitelijk-geografische en economische - relevant zijn als in
internationale setting, maar dan specifiek gericht op de interstatelijke Amerikaanse
context (interstate commerce). Niet duidelijk is of in de internationale dan wel
interstatelijke context de forumkeuze als zodanig - partijen wonen in een zelfde staat
- een B2B overeenkomst een internationaal dan wel interstatelijk karakter kan
verlenen. De overweging dat partijen een forum kunnen kiezen vanwege de
specifieke expertise die het heeft, doet vermoeden van wel, maar doctrine en
rechtspraak geven - voor zover bekend - geen uitsluitsel over deze situatie.

Voor wat betreft de uitwerking van genoemde feitelijk-geografische factoren ten
aanzien van on-line B2B overeenkomsten geldt niets anders dan reeds werd

63 Zie M/S Bremen v. Zapata OjI-Shore Co., 401 US 1 (1912). Franz Scherk v. Alberto-Culver
Company, 417 US 506,41 L Ed 2d 270, 94 S Ct 2449 (1974), Wilko v. Swan, 346 US 427,98 L Ed
168,  74  S  Ct  182 (1953), Misubishi Motors Co,poration  v. Soler Chrysler-P4mouth,  Inc,  473,  US
614,87 L Ed 2d 444,105 S Ct 3346 (1985).

64     M/S  Bremen v. Zapata Off-Shore  Co.,  407  US   1   (1972)  :'Here  we  see an American company  (...)

contracting with a foreign company', 'transaction between companies of two different nations' en
'companies of different nationalities'.  Van de andere kant bezien:   'We are not here dealing with an
agreement between two Americans to resolve their essentially local disputes', maar deze zaak
'involves a (...) transaction between a German and an American corporation'.

65
In  deze zin Delaume  1979,  p.  263-4,  met een verwijzing naar Fuller Company v. Compagnie  des
Bauxites de  Guinde, 421 F. Supp. 938 (W D Pa. 1976)

66
Delaume 1988, p. 187.
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opgemerkt in paragraaf 3.2.1.1.2. De economische factoren bieden daarentegen extra
mogelijkheden aangaande internationaliteit en interstatelijkheid van on-line
overeenkomsten. Op het Internet ontstaan namelijk internationale of interstatelijke
on-line B2B marktplaatsen en - los van geografische aanknopingsfactoren - kan de
internationaliteit of interstatelijkheid van de on-line overeenkomst worden Egbaseerd
op het feit dat deze is gesloten op een internationale of interstatelijke markt.     Met de
ontwikkeling van de elektronische 828 handel kan het belang van en daarmee het
aantal internationale en interstatelijke on-line marktplaatsen toenemen en zou -
gesteld dat de forumkeuze inderdaad is beperkt tot internationale en interstatelijke
overeenkomsten - een ruimere forumkeuzebevoegdheid voor B2B partijen kunnen
ontstaan. Dit laatste gaat echter alleen op, indien de betreffende on-line B2B
overeenkomsten niet reeds op grond van feitelijk-geografische aanknopingsfactoren
internationaal dan wel interstatelijk van aard zijn.

3.2.1.2.3 Nieuwe ontwikkelingen
Met  § 110 UCITA  is een bepaling geintroduceerd, waarin de benadering van de zaak
The Bremen v. Zapata Ojf-Shore Co. ten aanzien van computer information
transactions wordt gecodificeerd. Partijen kunnen ex § 110 UCITA bij overeenkomst
een exclusief bevoegd forum aanwijzen, tenzij deze keuze onredelijk of
onrechtvaardig is. Partijen moeten in de clausule met zoveel woorden bepalen dat de
forumkeuze exclusief is, teneinde kenbaarheid (notice) te bewerkstelligen en aan de
verwachtingen van partijen tegemoet te komen.
De clausule kan blijkens de toelichting als onredelijk of onrechtvaardig worden
beschouwd, indien deze no valid commercial purpose heeft en/of een severe and
unfair impact on the other party heeft. Een keuze voor het forum van de
vestigingsplaats van een der partijen wordt in de regel als redelijk beschouwd. Bij
on-line 828 transacties bestaat echter meer in het algemeen een valid commercial
Pu,pose, aangezien de forumkeuze onzekerheid met betrekking tot de bevoegde
rechter oplost en voorkomt dat bedrijven in geval van een geschil in alle fora ter
wereld kunnen worden geroepen  door de wederpartij:

'(c)hoice of forum agreements serve a significant commercial purpose by
allowing parties to control the uncertainty and the cost it creates'

en verder:

'(i)n electronic commerce, a contractual choice of forum will often be justified
on the basis of the risk and uncertainty that would otherwise exist.'

Het tweede element van onrechtvaardigheid ten opzichte van de wederpartij is in de
B2B context niet ofnauwelijks van belang en s elt - zo zal hierna blijken - zelfs bij
on-line B2C contracten een uiterst beperkte rol.
Naast het feit dat de forumkeuze met onredelijk of onrechtvaardig mag zijn, zijn

67
Zie uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.3.

68   Zie alles toelichting bij § 110 UCITA, onder 3. Limitations.
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onder § 110 UCITA tevens de in voorgaande paragraaf reeds benoemde algemene
69                           70

beperkingen van unconscionability en public policy relevant. Ook deze
leerstukken zullen in de on-line 828 context naar verwachting niet snel tot
ongeldigheid van een forumkeuze leiden.

3.2.1.2.4 Doctrine
Interessant is in dit verband de suggestie om de forumkeuze wettelijk verplicht te
stellen voor on-line transacties of het instemmen met personal jurisdiction in een

bepaalde staat als wettelijke voorwaarde voor toegang tot het Internet te
71

implementeren. Hiermee wordt gesuggereerd dat er een groot belang kan bestaan
bij de verplichte forumkeuze, omdat het Amerikaanse recht - de personal
jurisdiction doctrine - (onoverkoombare) problemen ontmoet bij on-line

·· 72

overeenkomsten. Hoe dit ook ziJ,   het gaat mijns inziens wat ver om het beginsel
van contractvrijheid om te zetten in een beginsel van contractplicht. Ofschoon de
forumkeuze een belangrijk middel is om de mogelijk niet geheel doorzichtige wijze
waarop de personal jurisdiction doctrine bij zowel gewone en on-line
overeenkornsten functioneert te ondervangen, rechtvaardigt de situatie mijns inziens
geen dwingende forumkeuze. Door het tweede voorstel wordt voorts niet alleen de
partijautonomie sterk beperkt, maar kan er - afhankelijk van de concrete uitwerking
van het voorstel - bovendien sprake zijn van een belemmering in het vrije verkeer
van diensten. Als de keuze voor een forum vrij wordt gelaten, is er in dat opzicht in
principe geen probleem. Het ligt evenwel voor de hand dat met de suggestie
aansluiting wordt gezocht bij de forumkeuze die access providers over het algemeen
reeds in hun algemene voorwaarden hebben vastgelegd. Veelal zullen access

providers een forumkeuze hebben opgenomen die voor hen geriefelijk is, in de zin
dat het forum zich op of in de buurt van hun vestigingsplaats bevindt. Verplichte
instemming met personal jurisdiction  in dat forum betekent voor potentiele klanten
die een geriefelijk forum eveneens van belang achten dat het aantal access providers
wordt beperkt tot die welke zich in hun geografische nabijheid bevinden. Zeker -
maar niet uitsluitend - in uitgestrekte landen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten en
China is een dergelijke benadering mijns inziens onwenselijk, omdat het de
keuzevrijheid van klanten ernstig kan beperken.

3.2.2.3 Vergelijking
Partijen kunnen zowel onder de EEX-Vo als in het Amerikaanse rechtsstelsel door
middel van een contractueel beding de keuze voor een rechter ter beslechting van
eventuele geschillen on-line afspreken. Onder de EEX-Vo wordt weliswaar
uitdrukkelijk de schriftelijke vorm vereist voor forumkeuzeclausules, maar daaraan
kan mede door middel van een elektronische mededeling worden voldaan. Voorts
kan het vereiste soepel worden gehanteerd in business-to-business relaties, wanneer

69
Zie § ill UCITA.

70
Zie § 105 UCITA.

71
In deze zin Thatch  1997, p.  163.

72 Zie hierover paragraaf 3.2.2 3
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sprake is van gebruikelijke handelwijzen tussen partijen of een internationaal
aanvaarde en regelmatig nageleefde gewoonte. Indien geen gewoonte of gebruik
bestaat welke anders bepaalt, dient de elektronische instemming met de forumkeuze
heel uitdrukkelijk te geschieden en duurzaam te worden geregistreerd. In het
Amerikaanse recht is de forumkeuze daarentegen niet gebonden aan enige
vormvoorschriften en dus zonder meer on-line mogelijk. In beide rechtsstelsels zal
de forumkeuze in beginsel een belangrijke rol kunnen spelen in (de algemene
voorwaarden bij) on-line overeenkomsten tussen professionele partijen. De
forumkeuze kan daarmee bijdragen aan het vergroten van de voorspelbaarheid en
rechtszekerheid bij transacties die in principe effect kunnen sorteren in vele
verschillende jurisdicties. Wel dienen partijen een aantal verschillen tussen beide
rechtsstelsels te onderkennen. Bij de keuze van een Amenkaans forum dienen
partijen er rekening mee te houden dat enkele statelijke rechters in de Verenigde
Staten forumkeuzeclausules (nog) niet erkennen. Ook dient een forum in de clausule
- anders dan onder de EEX-Vo - uitdrukkelijk exclusi€f bevoegd te worden
verklaard. In beide rechtsstelsels kan mede sprake zijn van een stilzwijgende
forumkeuze, indien gedaagde voor de aangezochte rechter verschijnt zonder diens
bevoegdheid te betwisten. In geen van beide rechtsstelsels levert de stilzwijgende
forumkeuze bijzonderheden voor de on-line B2B overeenkomst op.
Het internationaliteitsvereiste (en in de Amerikaanse situatie tevens het
interstatelijkheidsvereiste) wordt in geen van beide gevallen uitdrukkelijk gesteld.
Onder de EEX-Vo kan er evenwel van worden uitgegaan dat het impliciet bestaat; in
het Amerikaanse recht is de situatie minder duidelijk. Aangenomen dat beide stelsels
het vereiste kennen, komen vergelijkbare feitelijk-geografische factoren in
aanmerking voor de vaststelling van de internationaliteit (of interstatelijkheid) van
een on-line B2B overeenkomst. Deze factoren zijn ondanks hun feitelijk-
geografische aard goed hanteerbaar in de on-line context. Het kan voorkomen dat
een on-line overeenkomst naderhand verrassenderwijs niet internationaal (of
interstatelijk) blijkt te zijn, doordat de relevante feitelijk-geografische factoren ten
tijde van het contracteren niet kenbaar waren. Maar voor partijen zal dit
waarschijnlijk tot het niet onoverkomelijke, feitelijke resultaat leiden dat de rechter
van het land (of de staat) van vestiging van (een der) partijen rechtsmacht heeft.  Een
verschil is evenwel gelegen in de mogelijkheid in het Amerikaanse recht om op
grond van economische factoren te besluiten tot het bestaan van een internationale
(of interstatelijke) overeenkomst. De EEX-Vo biedt deze mogelijkheid niet of op zijn
minst niet met zoveel woorden. Indien niet reeds op grond van feitelijk-geografische
factoren sprake is van een internationale of interstatelijke overeenkomst, bestaan op
grond van deze benadering ruimere mogelijkheden tot het overeenkomen van een
forumkeuze in on-line overeenkomsten. In de on-line context bestaan en ontstaan
internationale B2B marktplaatsen die op grond van economische overwegingen als
zodanig aanleiding kunnen geven tot internationale B2B transacties.
Voor zover onder de EEX-Vo aan de voorwaarden - vormvoorschriften en formeel

73toepassingsgebied - is voldaan, is de forumkeuze voor de rechter dwingend, tenzij

73
Aangenomen dat zich niet het geval van artikel artikel 24 EEX-Vo (stilzwijgende forumkeuze)
voordoet en partijen het dwingende karakter van de forumkeuze ook daadwerkelijk wensen.
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sprake is van een exclusieve bevoegdheidsgrond ex artikel 22 EEX-Vo. Eventuele
wilsgebreken worden niet door de EEX-Vo, maar door de lex causae bestreken.

Onder het Amerikaanse conflict of laws kan de forumkeuze daarentegen aan
verschillende beperkingen onderhevig zijn. Naast het feit dat de rechter in principe
niet is gebonden aan een forumkeuze, kan deze tevens aan nadere wettelijke
voorwaarden zijn verbonden of in geval van bepaalde overeenkomsten door de
wetgever niet worden toegestaan. Daarnaast wordt de forumkeuze in het
Amerikaanse recht uitdrukkelijk beperkt vanuit overwegingen van onredelijkheid en
onrechtvaardigheid, maar deze zullen in de B2B context naar verwachting niet snel
tot ongeldigheid van de forumkeuze leiden. Voor de on-line B2B overeenkomst
leveren genoemde beperkingen ten opzichte van gewone overeenkomsten geen
bijzonderheden op. Vanwege het grote belang van voorspelbaarheid in de on-line
context dienen partijen zich echter wel bewust te zijn van de verschillen en het feit
dat de forumkeuze in sommige gevallen op beperkingen of nadere voorwaarden kan
stuiten.

3.2.2  Geen forumkeuze

Vaak zullen bedrijven - zeker bij belangrijke, high-value transacties - een
forumkeuze overeenkomen. Toch kan het zijn dat dit niet is gebeurd. Bijvoorbeeld
vanwege het feit dat partijen het eenvoudigweg zijn vergeten, het niet noodzakelijk
vonden en/of het belang van een forumkeuze niet of onvoldoende onderkenden, geen
overeenstemming konden bereiken dan wel het punt hebben vermeden. In dat geval
dient een beroep te worden gedaan op de objectieve rechtsmachtregels ter bepaling
van de internationaal bevoegde rechter.

3.2.2.1 EEX-Vo

3.2.2.1.1  Traditionele objectieve bevoegdheidsgronden
Onder de EEX-Vo kunnen bij de gronden voor rechtsmacht twee categorieen van
elkaar worden onderscheiden. Enerzijds de gronden die betrekking hebben op
procespartijen (artikel 2 EEX-Vo) en anderzijds die welke betrekking hebben op het
onderwerp van geschil (artikel 5 en 22 EEX-Vo).14 In het nu volgende wordt
achtereenvolgens ingegaan op (a) de exclusieve bevoegdheidsgronden, (b) de
hoofdregel onder de EEX-Vo, (c) de alternatieve bevoegdheidsregel voor
overeenkomsten en (d) de alternatieve bevoegdheidsregel voor een geschil
betreffende de exploitatie van een filiaal of een andere vestiging.

Ad a. Het onderwerp van geschil staat centraal in de limitatieve lijst van
bevoegdheidsgronden ex artikel 22 EEX-Vo. Deze bepaling dient door de rechter
ambtshalve te worden toegepast en geeft voor enkele specifieke geschillen de
gerechten - voor zover gelegen in een verdragsstaat - aan waarvoor de verweerder
moet worden opgeroepen. Op het eerste lid na is de bepaling echter niet relevant voor

74
Strikwerda 2000, nr. 212.
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75
(on-line) overeenkomsten.
Het eerste lid bepaalt dat bij geschillen over onder meer huur en verhuur de plaats
waar het onroerend goed is gelegen beslissend is voor de vaststelling van
rechtsmacht (lid 1 eerste alinea). Het is niet snel te verwachten dat B2B
huurovereenkomsten on-line worden afgesloten, maar in voorkomende gevallen zal
de bevoegdheidsgrond geen problemen opleveren. Het aanknopingspunt is
geografisch gezien met behulp van een aan beide partijen bekend adres goed te
lokaliseren. Het zou tenslotte vreemd zijn, wanneer een on-line huurovereenkomst
wordt afgesloten ten aanzien van een object, waarvan de huurder niet weet hoe het
eruit ziet en waar het ligt.

Ad b. De categorie van bevoegdheidsgronden die ziet op procespartijen komt tot
uitdrukking in de hoofdregel van de EEX-Vo welke uitgaat van het fbrum rei ofwel
de woonplaats van de gedaagde (artikel 2). Het forum van de woonplaats van de
gedaagde wordt weliswaar niet rechtstreeks als internationaal bevoegd forum
aangewezen, maar op grond van het interne recht zal dit over het algemeen de
relatief bevoegde rechter zijn.76 Het forum rei is een gebruikelijke regel in het
internationale bevoegdheidsrecht. Ten opzichte van interne gevallen wordt deze regel
ter bescherming van de gedaagde als gerechtvaardigd beschouwd, omdat het voor
een gedaagde minder eenvoudig is om zich in den vreemde voor de rechter te
verdedigen. Bovendien speelt mee dat bij aanvang van een procedure niet vaststaat
of de vordering van de eiser wel gegrond is. Het fbrum rei kan daarnaast ook
praktisch zijn, indien de vordering wordt toegewezen en de eiser verhaal wil halen op

77
het vermogen van de gedaagde dat zich veelal te zijner woonstede zal bevinden.
Onder de EEX-Vo hebben rechtspersonen en vennootschappen (dus ook niet-
rechtspersonen) woonplaats op de plaats van hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur
of hun hoofdvestiging (artikel 60 EEX-Vo). Anders dan onder het EEX waar de
geadieerde rechter de vestigingsplaats aan de hand van zijn internationaal
privaatrecht dient vast te stellen, bepaalt de EEX-Vo op autonome wijze de plaats
van vestiging. De reden hiervoor is dat de regel van het EEX aanleiding is voor
problemen, aangezien de vestigingsplaats afhankelijk van het rechtsstelsel anders kan

78worden bepaald (incorporatiestelsel versus leer van de werkelijke zetel).  De
wijziging beoogt aldus de voorspelbaarheid en doorzichtigheid te vergroten alsmede

79jurisdictiegeschillen te voorkomen. Hiermee wordt - weliswaar niet met zoveel
woorden maar meer als bijkomend effect - tegemoetgekomen aan het bij on-line
B2B transacties vooropgestelde belang van rechtszekerheid.
Als uitgangspunt kan worden genomen dat de aanknopingspunten van de
vestigingsplaats van gedaagde, schuldenaar of schuldeiser, in principe hun

75
De overige leden betreffen onder andere de geldigheid van vennootschappen of rechtspersonen en de
registratie of geldigheid van octrooien, merken.

76
Vlas 2000a, p. 75, ten aanzien van het EEX.

77
Alles Droz  1972, p. 5, Strikwerda 2000, nr. 212.

78
Schmidt  2001,  p.   151-2, Vias 200Oa,  p.  264-5,  515-6, met voorbeelden van positieve en negatieve
jurisdictieconflicten als gevolg van de EEX-bepaling

79
Overweging 11, EEX-Vo.
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intrinsieke waarde behouden bij on-line overeenkomsten. Of een overeenkomst in
fysieke aanwezigheid beider partijen, per post of telefoon dan wel on-line wordt
afgesloten, doet op generlei wijze af aan het gegeven dat partijen in het algemeen op
het grondgebied van een bepaalde staat gevestigd zullen zijn en die  laats als
aanknopingspunt voor het aanwijzen van de bevoegde rechter kan dienen. De wijze
van contracteren doet derhalve geen afbreuk aan de geldigheid van de
aanknopingspunten als zodanig, maar de concrete werking ervan kan wel onder druk
komen te staan, indien artijen niet weten met wie ze te maken hebben en waar ze
elkaar kunnen vinden.  Dit kan worden aangeduid als de kwestie van personele
respectievelijk geografische kenbaarheid bij de totstandkoming en uitvoering van on-
line overeenkomsten. De kwestie van kenbaarheid is niet primair een probleem van
het internationaal bevoegdheidsrecht of meer algemeen het internationaal
privaatrecht, maar het ontbreken van dergelijke kenbaarheid kan de werking van het
internationaal privaatrecht niettemin in de problemen brengen.
Mijn verwachting is dat de kenbaarheidsproblematiek bij on-line B2B
overeenkomsten evenwel niet tot grote problemen zal leiden. Bij veel on-line B2B
overeenkomsten zal sprake zijn van partijen die elkaar reeds kennen. Zeker wanneer
het gaat om aanzienlijke bedragen. grote risico's en uitgebreide onderhandelingen,
zal het niet snel gebeuren dat partijen elkaar niet kennen. Ook zal voorafgaande
kennis omtrent identiteit (inclusief de locatie) van de wederpartij een indicatie zijn
voor de reputatie en meespelen bij de afweging of al dan niet met een bedrijf
contractueel in zee wordt gegaan. Aldus bestaat er een incentive voor partijen om

82hierover open en eerlijk tegen elkaar te zijn. Partijen hebben mijns inziens een
eigen verantwoordelijkheid om informatie in te winnen en deze op
geloofwaardigheid te waarderen.
Mogelijke uitzonderingen op voorgaande scenario's vormen anonieme
bedrijfsmodellen, in welk geval partijen ten tijde van het contracteren niet weten wie

83
hun wederpartij is.  Over het algemeen wordt de identiteit van partijen achteraf
bekend, zodat deze mechanismen de werking van de forum rei regel niet behoeven te
frustreren. Bovendien zijn partijen in de regel bekend bij de intermediair via wie de
anonieme transacties worden afgehandeld. Naar verwachting zijn deelnemers aan de
betreffende on-line B2B marktplaats over en weer bekend, zodat partijen weten wie
hun potentiele wederpartij kan zijn en alleen op het ogenblik van contracteren in het
ongewisse verkeren omtrent de daadwerkelijke identiteit van de wederpartij.

Ad c. De categorie die ziet op het onderwerp van geschil komt onder meer in het met
het oog op on-line overeenkomsten relevante artikel 5 sub 1 EEX-Vo tot
uitdrukking.84 Eiser kan er op grond van deze bijzondere bevoegdheidsbepaling voor

80
Zie ook Goldsmith 1998a, p 1239-40,1250; ABA 2000, p. 9-10.

81 Zie ook Boele-Woelki 1997, p  145 en 147, Boele-Woelki 1998, p. 1029, Drion 1998, p 115, Van der
Hof 1998, p. 427 en 429, Koers  1998, p.  4044 en Mankowski  1999, p.  224.

82
Mankowski  1999, p.  224, in het kader van artikel  4 EVO.

83
Zie uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.3.

84
Het artikel luidt als volgt: 'Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, kan
in een andere lidstaat voor de volgende gerechten worden opgeroepen:
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kiezen om de verweerder te dagvaarden voor het forum waar de overeenkomst is of
moet worden uitgevoerd, in plaats van hetfbrum rei ex artikel 2 EEX-Vo. Ditfbrum
solutionis is een alternatieve bevoegdheidsgrond, waarvan de eiser gebruik kan
maken, indien deze plaats voor hem bijvoorbeeld gunstiger gelegen is dan het forum
rei of om andere redenen van proceseconomische aard. Tevens kan een rol spelen
welk forum naar verwachting de meest gunstige uitspraak zal doen.85 Ofschoon dit
aanleiding kan geven tot forum- en daarmee lawshopping wordt de
keuzemogelijkheid gerechtvaardigd geacht vanwege het bijzonder nauwe verband

86tussen de eis en het betreffende forum.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst ex artikel 5 sub 1 EEX-Vo is - anders

87dan onder het EEX - in twee gevallen verbonden aan een juridische fictie (sub  lb).
Ten eerste is voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken de plaats van
uitvoering de plaats waar de zaken volgens de overeenkomst werden of hadden
moeten worden geleverd. Ten tweede wordt voor overeenkomsten betreffende de
verstrekking van diensten de plaats waar de diensten volgens de overeenkomst
verstrekt werden of hadden moeten worden, bepalend geacht. Blijkens de toelichting
bij de EEX-Vo geldt deze omschrijving voor:

'alle verbintenissen waarover een geschil bestaat, ook wanneer het gaat om de
betaling van de geldelijke tegenwaarde van een contract.'

Dus ook wanneer de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt de geldvordering is
(zie  sub   la),  is bij koopovereenkomsten en overeenkomsten betreffende diensten  de
plaats van levering respectievelijk de plaats van verstrekking maatgevend voor de
bepaling van rechtsmacht. Aldus beoogt de Commissie in de genoemde gevallen een

88pragmatische oplossing te bieden. Partijen kunnen middels een overeenkomst ook
een andere plaats van nakoming van de verbintenis(sen) vaststellen, waardoor de
fictie  van sub  lb niet tot toepassing komt.  Sub  l c bepaalt - overigens ten overvloede

89- dat sub la van toepassing is indien sub lb niet van toepassing is.
De formulering 'waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of
geleverd hadden moeten worden' roept overigens wel nieuwe vragen op. In een

1. a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de
verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd,
b) voor de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van
uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt
- voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat waar de zaken
volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden;
- voor de verstrekking van diensten, de plaats in een lidstaat waar de diensten volgens de
overeenkornst verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden;
c) punt a) is van toepassing indien punt b) niet van toepassing is.'

85 Droz 1972, p. 56.
86

Vlas 20003, p.  116-120.
87

Let weI dat de plaats in een lidstaat moet zijn gelegen, anders is lid I onder a van toepassing
88

Ook de kritiek waartoe artikel 5 sub l EEX aanleiding heeft gegeven, heeft bijgedragen aan de
wijziging. Zie hierover Schmidt 2001, p. 153-4, die overigens ook zeer kritisch over de nieuwe
bepaling is, p. 156. Eveneens laitisch VIas 200Ob, p. 749-750.

89
Zie ook Schmidt 2001, p. 157, Van der Velden 2001, p. 98.

56



RECHTSMACHT

strikte opvatting betekent de zinsnede 'volgens de overeenkomst' dat de
overeenkomst een uitdrukkelijke bepaling over de plaats van levering moet bevatten
voor toepassing van artikel 5 sub lb EEX-Vo.90 Indien dat niet het geval is, moet
worden teruggevallen  op  sub   la en dient de rechter de plaats van uitvoering  van  de
litigieuze verbintenis en daarmee zijn bevoegdheid aan de hand van de lex causae

91vast te stellen. Een ruime benadering vereist niet per definitie uitdrukkelijke
contractuele bepaling van de plaats van levering. Deze uitleg houdt in dat:

'een levering die plaatsvindt op een andere plaats dan door de overeenkomst
(of het daarop

toFasseluke recht) is toegelaten geen gevolgen voor de
bevoegdheid heeft.

Op deze manier wordt geen verschil gemaakt tussen gevallen waarin partijen er al
dan niet aan hebben gedacht om een bepaling omtrent de plaats van levering overeen
te komen. Ook bestaat er bij deze interpretatie in ieder geval geen twij fel  over dat
eveneens meer indirect uit aan de overeenkomst gerelateerde afspraken tussen
partijen - denk aan een rechtskeuze of algemene voorwaarden - kan worden afgeleid

93wat het de plaats van levering is. Om reden van duidelijkheid en voorspelbaarheid
heeft de ruime opvatting mijns inziens de voorkeur, aangezien de bepaling aldus een
zo ruim mogelijke betekenis krijgt voor veel on-line overeenkomsten.  0 f de bepaling
een strikte dan wel ruime uitleg la:ijgt, is vooralsnog echter niet duidelijk.

94De vervaging van het onderscheid tussen de levering van goederen en diensten,
wordt in artikel 5 sub lb EEX-Vo naar mijn mening ondervangen door met zoveel
woorden aan beide categorieen te refereren. Naar verwachting zal de on-line levering
van sofj products, wanneer deze niet als levering van goederen kan worden
beschouwd alsnog onder de verstrekking van een dienst kunnen worden begrepen.
Veel on-line B2B overeenkomsten zullen derhalve onder artikel 5 sub lb EEX-Vo
vallen. Dientengevolge kan de eiser op grond van voornoemde bepaling een zaak
aanhangig maken voor de rechter van de plaats waar de soft products on-line volgens
de overeenkomst werden of hadden moeten worden geleverd. Het aantal (on-line)
overeenkomsten waarbij rechtsonzekerheid kan bestaan, omdat rechtsstelsels
verschillende regels hanteren met betrekking tot de plaats van uitvoering van

95
overeenkomsten is daarmee geringer geworden.  Desondanks behoeft er bij soft

90
In deze zin Vlas 2000a, p. 749.

91
Tessili v. Dunlop,  HvJ 6 oktober  1976, zaak  12/76, Jur.  1976 p.  1473. Niet ieder rechtsstelsel hanteert
in deze dezelfde regels, zie bijvoorbeeld artikel 31 (wijze van leveling) en artikel 57 (plaats van
betaling) Weens Koopverdrag.

92
In deze zin Schmidt 2001, p. 156.

93
Zie alles Schmidt 2001, p. 155-6, die beredeneerd dat een ruime uitleg niet bezwaarlijk is.

94
Zieparagraaf 2 2.1

95
Partijen moeten er overigens rekening mee houden dat de aanwijzing van een plaats van uitvoering
die niet daadwerkelijk verband houdt met de overeenkornst wordt beschouwd als een aanwijzing van
een bevoegde rechter ex artikel 23 EEX-Vo en derhalve dient te voldoen aan de daar gestelde
voorwaarden, Mainschijfahrts-Genossenschaft v. Les Gravigres Rhknanes, Hvj 20 februm 1997, zaak
C-106/95, Jur. 1997, p. 1-911. Zie paragraaf 2.2.2.1.1 over de forumkeuze.

57



HOOFDSTUK 3

96products niet altijd sprake te zijn van dienstverlening.   Is bijvoorbeeld een (on-line)
97licentieovereenkomst tussen de maker en de gebruiker van software te beschouwen

als de verstrekking van een dienst in de zin van artikel 5 sub tb of als een
overeenkomst sui generis? In het laatste geval geldt de fictie niet en dient te worden
teruggevallen op de algemene regel van artikel 5 sub la EEX-Vo. Uit de huidige
redactie van en toelichting bij de EEX-Vo valt geen antwoord op deze vraag af te
lezen. Veelal gaan licentie-overeenkomsten gepaard met uitgebreide algemene
voorwaarden, waarin naar verwachting een forumkeuze zal zijn opgenomen.
Daardoor doet het probleem zich in de praktijk met betrekking tot deze
overeenkomsten mogelijk niet snel voor. Niettemin kan de bepaling aanleiding geven
tot onduidelijkheid.

Bij de uitvoering van on-line B2B overeenkomsten waarbij de leveringsverbintenis
on-line plaats heeft, doet zich voorts een nieuwe situatie voor. De feitelijke plaats
van levering is in beginsel namelijk volkomen willekeurig en afhankelijk van de
acties van degene aan wie wordt geleverd. Deze kan het product of de dienst
downloaden op iedere computer die voor hem toegankelijk is en een on-line
verbinding heeft. De ratio achter de alternatieve bevoegdheidsregel van artikel 5 sub
1 EEX-Vo is echter dat de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt over het algemeen een nauwe band heeft met de vordering. Dit
verband behoeft bij een volledig on-line afgewikkelde overeenkomst niet meer te
bestaan. De koper downloadt bijvoorbeeld al reizende een soft  product. Dat betekent
evenwel niet dat het ontbreken van die relatie automatisch tot niet-toepassing van de
bepaling zal leiden. Artikel 5 sub 1 EEX-Vo stelt niet als afzonderlijke voorwaarde
dat de rechter dient te onderzoeken of een dergelijke verbondenheid bestaat. De
vraag rijst of voor de besproken situatie niet toch een uitzondering op zijn plaats zou
zijn. Mijns inziens dient het antwoord op deze vraag negatief te zijn. Mijn
inschatting is dat het aantal gevallen te gering zal zijn om een exceptie te
rechtvaardigen. Indien de plaats van feitelijke levering toevallig en willekeurig is, zal
deze voor de koper mijn inziens in de regel ook irrelevant zijn. Bovendien zullen
klanten over het algemeen vanaf hun eigen computer - thuis of op het werk - Soft
products downloaden of van on-line diensten gebruik maken. Zelden zal derhalve de
feitelijke plaats van uitvoering inderdaad volstrekt willekeurig zijn. Een andere
overweging die meespeelt,  is  dat de rechter onder artikel  5  sub lb EEX-Vo  bij
levering op een andere dan de 'volgens de overeenkomst' aangewezen plaats van
levering kan onderzoeken of tussen partijen overeenstemming bestaat over de
feitelijke plaats van levering. Op deze manier kan deze alsnog decl uitmaken van de
overeenkomst.98

Tot slot een opmerking over de geldigheid van on-line overeenkomsten in het licht
van artikel 5 sub 1 EEX-Vo. Het aan deze bepaling ten grondslag liggende begrip
'verbintenissen uit overeenkomst' wordt verdragsautonoom uitgelegd en is niet

96
Zie echter Foss & Bygrave 2000, p. 111.

97
De vraag rijst meer in het algemeen bij overeenkomsten en niet slechts bij on-line overeenkornsten.

98
In deze zin Schmidt 2001, p 156. Anders Vlas 2000b, p  750.
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99
afhankelijk van interpretatie onder een specifiek rechtsstelsel.   Deze bepaling geldt

100
in beginsel voor alle overeenkomsten, ongeacht de wijze van totstandkoming. Het
on-line karakter van de overeenkomst speelt derhalve geen directe rol in de
toepassing ervan. Hooguit heeft bij de keuze van de aanknopingsfactor - plaats van
uitvoering van de overeenkomst versus plaats van totstandkoming van de
overeenkomst - meegewogen dat eerstgenoemde aanknopingsfactor beter

101hanteerbaar is bij overeenkomsten welke op afstand worden afgesloten. Vanuit
formeel oogpunt staat dus niets in de weg aan de toepassing van de EEX-Vo op on-

102line overeenkomsten. Het on-line karakter van de overeenkomst kan onder artikel
5 subl EEX-Vo echter meer indirect nog wel een rol spelen, indien de overeenkomst
op grond van een wettelijk vormvoorschrift nietig blijkt te zijn. Ofschoon landen
steeds meer overgaan tot het reguleren van de juridische status van de on-line
overeenkomst, kunnen wettelijke vormvoorschriften voor bepaalde transacties

103niettemin worden gehandhaafd door de nationale wetgever. Het kan dan gebeuren
dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen partijen. In een dergelijk geval
is de bevoegdheidsgrond van artikel 5 sub 1 EEX-Vo op basis van rechtspraak in het
kader van het EEX naar alle waarschijnlijkheid wel van toepassing, maar dient de

104rechter zich - hierover lopen de meningen uiteen - onbevoegd te verklaren dan
wel de vordering af te wijzen wanneer de overeenkomst inderdaad nietig blijkt te
zijn. Partijen dienen er zich dus rekenschap van te geven of de on-line overeenkomst
op grond van het objectief dan wel subjectief toepasselijke recht geldig is. Bij twijfel
is het raadzaam dat partijen bij een on-line overeenkomst - binnen de gegeven
mogelijkheden - een keuze maken voor een recht dat een dergelijke overeenkomst in
hun geval voor rechtsgeldig houdt.

Ad d. Voor wat betreft onder meer geschillen omtrent contractuele verplichtingen die
een filiaal in het kader van namens het moederbedrijf te verrichten werkzaamheden
is aangegaan, is ex artikel 5 sub 5 EEX-Vo alternatief bevoegd de rechter van de
plaats van vestiging van het filiaal. Deze bepaling komt erop neer dat het in een

105

lidstaat gevestigde moederbedrijf kan worden gedaagd op de zich tevens in een
lidstaat gelegen plaats van vestiging van haar filialen, ook wanneer zijzelf elders is

99
Martin Peters Bauunternehmung GmbH v. Zuid-Nederlandse AannemersVereniging, Hv) 22 maart
1983,  zaak  34/82, Jur.  1983, p.987, Jakob Handle  v.  TMCS,  HvJ  17 juni  1992, zaak C-26/91,  Jur.
1992, p. 1-3967.

100
Zie echter de uitgesloten onderwerpen in artikel 1 EEX-Vo.

101
Zie Krings  1978, p. 70-1, die tevens praktische en economische overwegingen noemt.

102
Hetzelfde geldt in beginsel voor de bijzondere bevoegdheidsregels met betrekking tot de
consumentenovereenkomst ex artikel 15 EEX-Vo. In dit geval moet echter wel sprake zijn van
specifieke, vanuit het oogpunt van de on-line context relevante omstandigheden, waaronder de
overeenkomst dient te zijn totstandgekomen. Zie hierna paragraaf 3.3.2.1 over de
totstandkomingsvoorwaarden van artikel 15 lid lc EEX-Vo.

103
Zie bijvoorbeeld artikel 16 (wijziging Ferbraucherkreditgesetz)    en 19 (wijziging Teilzeit-
Wohnrechtegesetz), Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer
Vorschriften an den modemen Rechtsgeschaftsverkehr (Duisland).

104
VIas 2000a, p. 127.

105
Zie ook Soma r v. Saar Ferngas, HvJ 18 maart 1978, zaak 33/78, Jur EG  1978, 2183.
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gevestigd. Ofschoon geen duidelijke definitie bestaat van hetgeen onder deze106

bepaling als 'exploitatie van een filiaal' dient te worden begrepen, is uit in het kader
107van het EEX gewezen rechtspraak duidelijk geworden dat het begrip

verdragsautonoom moet worden geYnterpreteerd en aan bepaalde, met steeds even
verhelderende vereisten moet voldoen. Het filiaal dient onder meer als verlengstuk
van het moederbedrijf duurzaam naar buiten op te treden. Tevens moet het onder
leiding en toezicht van het moederbedrij f staan om binnen het toepassingsgebied van
de alternatieve bevoegdheidsregel te vallen. Aldus kan het filiaal zaken doen met
derden die, wetende dat mogelijk een rechtsrelatie met het moederbedrijf ontstaat,
daartoe rechtstreeks contact kunnen onderhouden met het filiaal. Indien slechts
bestellingen worden doorgegeven aan het moederbedrijf zonder dat de
vertegenwoordiger overigens is betrokken bij de afwikkeling of uitvoering ervan, is

108
geen sprake van een 'filiaal' in de zin van artikel 5 sub 5 EEX-Vo.

Een in een land opgeslagen of toegankelijke website van een bedrij f is mijns inziens
niet te beschouwen als filiaal in de zin van deze bepaling. De website is slechts109

een middel om on-line te contracteren in andere landen dan het land van vestiging
van het moederbedrijf en niet een op zich staand filiaal dat on-line contracten
aangaat met derden. Ook bij een geautomatiseerde website wordt niet met de website
gecontracteerd maar met het bedrijf dat aldus zijn web presence effectueert. Het is

wel mogelijk dat een filiaal voor de namens het moederbedrijf te verrichten
werkzaamheden een website heeft opgericht. Ook dan is echter slechts het bedrijf dat
de website als middel hanteert te beschouwen als 'filiaal', indien aan de in de
rechtspraak geformuleerde vereisten is voldaan.
Afgezien van het feit dat een website niet meer is dan middel voor contact met de
buitenwereld, ontbeert het opslaan van een website op een server in een ander land
dan het land van vestiging van het (moeder)bedrijf mijns inziens ten enenmale de
vereiste duurzaamheid. De plaats van opslag van een website is niet afhankelijk van
of per definitie verbonden met de geografische vestigingsplaats van het
achterliggende bedrijf. Beide kunnen natuurlijk wel degelijk overeenkomen, maar ze
kunnen zich ook op verschillende locaties en zelfs in verschillende landen bevinden.
Voor wat betreft de website is slechts van belang dat deze toegankelijk is, het "waar"
is irrelevant. Ofschoon het begrip 'filiaal' in de EEX-Vo autonoom dient te worden
uitgelegd, is het in dit verband niettemin interessant te wijzen op de definitie van
'gevestigde dienstverlener' in richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische
handel (artikel 2 onder c).110 Hierin wordt uitdrukkelijk bepaald dat de aanwezigheid
en het gebruik van technische middelen en technologieen die nodig zijn voor het

106
Strikwerda 2000, nr. 241.

107
Artikel 5 sub 5 EEX-Vo wijkt niet af van de overeenkomstige bepaling in het EEX.

108
Zie  alles De Bloos v Bouyer,  HvJ 6 oktober  1976,  zaak  14/76,  Jur  EG  1976,   1497,  Somafer  v.  Saar
Ferngas, HvJ 18 maart 1978, zaak 33/78, Jur EG 1978, 2183, Blanck£zen v. Trost, HvJ 18 maart 1981,
zk 139/80, Jur EG 1981, 819.

109
Ook in deze zin Foss & Bygrave 2000, p.  131 -3.

110
Zie ook 0ren 2000, p. 7-8.
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111leveren van de dienst als zodanig geen vestiging van de dienstverlener vormen.
Naar mijn mening dient ten aanzien van artikel 5 sub 5 EEX-Vo niets anders te
gelden.
In combinatie met een website of los daarvan kunnen bedrijven tevens gebruik
maken van electronic agents voor het on-line contracteren met elkaar. Ofschoon de
agenttechnologie voor wat betreft on-line contracteren nog niet tot volle wasdom is
gekomen, zal het in de toekomst mogelijk zijn om software programma's volledig
autonoom on-line te laten contracteren. Deze on-line overeenkomsten kunnen
worden afgesloten met natuurlijke of rechtspersonen dan wel andere electronic
agents    ten    behoeve    van    het    bedrij f   of   de    persoon    die de agent daartoe heeft

geYnstrueerd of ingezet (transactieagent). Te verdedigen valt dat de transactieagent
als verlengstuk van een bedrijf naar buiten optreedt en onder diens leiding en
toezicht staat. De elementen leiding en toezicht zijn dan gelegen in het gegeven dat
de electronic agent volgens instructies van of door de gebruiker wordt
geprogrammeerd om binnen bepaalde voorwaarden transacties aan te gaan. De agent
doet in die functie zaken met derden die, wetende dat mogelijk een rechtsrelatie met
het moederbedrijf ontstaat, daartoe rechtstreeks contact kunnen onderhouden met de
transactieagent. De transactieagent zou aldus geredeneerd als filiaal of vestiging van
dat bedrijf ex artikel 5 sub 5 EEX-Vo kunnen worden aangemerkt, zij het dat de
analogie mijns inziens op het element van duurzaamheid stukloopt. Sessie-agents die

112slechts voor het verrichten van een enkele transactie worden ingezet, ontberen
reeds duurzaamheid omdat continuReit in tijd ontbreekt. Maar ook het over een
langere periode opereren van een agent onder bijvoorbeeld een Internet-adres of
domeinnaam cretert naar mijn mening niet de vereiste duurzaamheid.113 Het
Internetadres zal - voor zover niet geregistreerd door een intermediair - over het
algemeen verwijzen naar de plaats van vestiging van de gebruiker van het adres of de
domeinnaam. Naar verwachting zulten transactieagents worden voorzien van
identificatietechnieken, zodat de potentiele wederpartij kan verifieren door wie de

114
agentis ingezet en waar deze (rechts)persoon is gevestigd. Een agent heeft aldus
niet een zelfstandige band met een fysieke locatie, maar is wat dat betreft afhankelijk
van de agentgebruiker. De ratio achter de altematieve bevoegdheidsregels is het
geven van een keuzemogelijkheid aan de eiser 'ter wille van een nuttige
procesinrichting in welbepaalde gevallen waarin een bijzonder nauw verband bestaat
tussen een vordering en de rechter die kan worden opgeroepen om daarvan kennis te

,115nemen. Het ontbreken van een zelfstandige fysieke locatie bij agents betekent dat

111
Ook in deze zin Hague Conference 2000, p. 9.

112 Zie Stuurman & Wijnands 2000, p. 30, de agent kan bijvoorbeeld vanuit privacy- en
beveiligingsoverwegingen een eindige levensduur hebben.

113
Anders 0ren 2000, p  10-1, die meent dat een electronic agent onder bepaalde omstandigheden onder
artikel 5 sub 5 EEX kan worden begrepen.

114
Zie  Lessig   1999,  p.  39-42,  meer  in het algemeen  over het toenemende economische belang  van
jurisdictie- en identiteitsverificatie in on-line rechtsverhoudingen. Stuurman & Wijnands 2000, p. 35-
6, digitale certificaten kunnen bijdragen aan een dergelijke verificatiewens.

115
HvJ 30 november 1976, zaak 21/76, Jur EG 1976, p. 1735 (kalimijnen), /vene/ v. Schwab, HvJ 26 mei
1982,  zaak  133/81,  Jur  EG  1982,  p. 1891. Kalfesis v. Bank Schroder, Hvj 11 september  1988, zaak
189/87,  Jur  EG  1988,  p.  5565, de uitzonderingsstatus van artikel  5 EEX betekent  dat de bepaling
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van een bijzonder nauw verband die toepassing van de alternatieve
bevoegdheidsregel ex artikel 5 sub 5 EEX-Vo zou rechtvaardigen, geen sprake kan
zijn. De regel dat technische middelen en technologieen waarmee on-line diensten
worden geleverd aan gebruikers internationaal privaatrechtelijk geen relevantie
hebben, dient naar mijn mening te worden doorgetrokken naar transactieagents. Ook
wanneer deze namelijk met een bepaalde mate van autonomie handelen, zijn ze niets
anders dan een tool van het achterliggende bedrijf, waarmee in de toekomst mogelijk
on-line kan en zal worden gecontracteerd. Het feit dat bij de revisie en uiteindelijke
vervanging van het EEX geen aandacht is besteed aan het onderwerp, onderstreept

116
mijns inziens deze benadering.

3.2.2.1.2 Nieuwe objectieve bevoegdheidsgronden?
Kenbaarheidsproblematiek is in de literatuur reden geweest om nieuwe
aanknopingspunten voor onder meer het internationaal bevoegdheidsrecht voor te
stellen en aanknopingspunten die naar wel zichtbare plaatsen verwijzen toe te voegen

117aan het huidige systeem. Deze aanknopingspunten zouden kunnen zijn gelegen in
de plaats van vestiging van de access provider of, indien afwijkend, de plaats waar
de webserver zich bevindt. Het bieden van aanvullende aanknopingspunten daar
waar het huidige internationaal bevoegdheidsrecht in de problemen kan komen, is
een interessante notie, die - afgezien van de noodzakelijke nuancering van
kenbaarheidsproblemen - echter meteen de vraag oproept of deze
aanknopingspunten inderdaad wel zo zichtbaar zijn voor een wederpartij.
Het eerste voorgestelde aanknopingspunt - de plaats van vestiging van de access

provider- zal voor derden over het algemeen niet duidelijk zijn als deze persoon niet
118mede service provider is en diensten verleent waaraan zijn domeinnaam is

gekoppeld. Met de domeinnaam van de provider kan vervolgens in een zogeheten
WHOIS databank diens adres (of eigenlijk naam en adres waarop de domeinnaam is

119
geregistreerd en langs die weg mogelijk het adres van de access provider) worden
achterhaald. Over het algemeen zullen bedrijven echter gebruik maken van een120

eigen domeinnaam, waarin bijvoorbeeld de bedrijfsnaam is verwerkt, en niet van een
website die via het domein van de service provider toegankelijk is. In een dergelijk
geval is geen sprake van kenbaarheid van de vestigingsplaats van een acces of

restrictiefdient te worden uitgelegd.
116

Mogelijk is ook dat niet aan het onderwerp is gedacht bij de opstelling van de EEX-Vo, maar dat zou
van onzorgvuldigheid aan de kant van de Europese wetgever getuigen aangezien het nadrukkelijk de
bedoeling is geweest om met elektronische handel rekening te houden in de EEX-Vo en agents
daarvan een belangrijk onderdeel (gaan) vormen.

117
Drion  1998, p.  115.  Zie ook Van der Hof 1998, p. 429.

118
Denk aan het uitgeven van e-mailadressen en het beschikbaar stellen van ruimte voor websites op de
server.

119
In sommige gevallen wordt de domeinnaam niet door het betreffende bedrijf zelf gedeponeerd, maar
door een intermediair. Een voorbeeld   van een intermediair is Network Solutions,   /nc., dat onder
andere de welbekende domeinnaam Amazon com heeft geregistreerd. Zie

<http://www.networksolutions.corn>.
120

Zie bijvoorbeeld de internic WHOIS databank: <http://www.inter'nic.net/whois.html>. Internic is een
samenwerkingsverband tussen AT&T en Network Solutions, Inc dat wordt ondersteund door de
National Science Foundation en diensten als domeinnaamregistratie aanbiedt.

62



RECHTSMACHT

service provider, tenzij deze eventueel als intermediair heeft gefungeerd bij het
registreren van een domeinnaam en derhalve staat vermeld in de WHOIS databank.
In het zeldzame geval dat een bedrijf geen eigen domeinnaam heeft, zullen access

provider en service provider echter niet altijd samenvallen. Een ondernemer kan
toegang hebben tot het Internet via een bepaalde access provider, maar voor het
versturen van e-mail een webmail account van een ander bedrijf gebruiken. De plaats
van vestiging van de access provider (,of beter: het adres van het bedrijf dat de
betreffende domeinnaam heeft geregistreerd) is dan door derden niet te achterhalen,
maar mogelijk wel die van de service provider. Ret is de vraag of de plaats van
vestiging van de access provider in dergelijke situaties echter zomaar zou moeten
kunnen worden vervangen door die van de service provider. De ratio achter het
voorstel ligt mijns inziens in de veronderstelling dat access providers lokale of op
zijn minst nationale bedrijven zijn, die niet al te ver verwijderd zijn van de

121

woonplaats van de ondernemer of zich in ieder geval in hetzelfde land bevinden.
De ratio achter de hoofdregel van hetforum rei is - zo werd eerder vastgesteld - dat
het niet eenvoudig is voor een gedaagde om in een ver en vreemd forum te moeten
procederen. Ook in het geval van de alternatieve bevoegdheid in de vorm van het
forum solutionis is de fysieke nabijheid van het onderwerp van geschil en het
bevoegde forum de achterliggende overweging, maar dan om procesmatige redenen.
In tegenstelling tot hetgeen het voorstel doet vermoeden, kan de afstand tussen
access provider en klant echter best aanzienlijk zijn en zelfs een nationaal bedrijf
hoeft zich niet in nabijheid van de woonplaats van de klant te bevinden - denk
bijvoorbeeld aan grote landen als China en de Verenigde Staten. Bij service

providers is in vergelijking met access providers de kans zomogelijk nog groter dat
er van fysieke nabijheid geheel geen sprake is, omdat de klant niet afhankelijk is van
een lokaal of landelijk inbelnummer. Afgezien derhalve van het gegeven dat de
plaats van vestiging van een access provider niet direct kenbaar is voor derden, zal
het gebrek aan enig verband met de woonplaats of mogelijk zelfs het land van de
klant van zowel een access provider maar met name ook een service provider mijns
inziens in de weg staan aan de bruikbaarheid en het gerechtvaardigd zijn van
dergelijke aanknopingspunten. Om die redenen moet het aanknopingspunt volgens
mij dan ook worden afgewezen.
Het tweede aanknopingspunt - de plaats van de webserver - zou kenbaar zijn door
middel van het daaraan gekoppelde IP-adres en mogelijk ook de domeinnaam. Met
behulp van het IP-adres en de domeinnaam kan vrij eenvoudig in een WHOIS
databank worden opgezocht wie deze domeinnaam heeft geregistreerd. Dat wil
echter niet zeggen dat op dat adres de webserver ook fysiek te vinden is. Het is
slechts mogelijk de geregistreerde hierover te contacteren en deze naar de fysieke
locatie te vragen. Dat houdt echter wel in dat ook de plaats van de webserver niet

direct kenbaar is voor derden. Deze plaats kan ook vrij eenvoudig veranderen door
het verplaatsen van de computer. Voorts is een website vaak op verscheidene
webservers opgeslagen om het verkeer daar naartoe te spreiden (zogeheten mirror
sites) of om het downloaden van een eerder opgevraagde website te versnellen (het
zogeheten caching op proxy servers) en die webservers bevinden zich fysiek op

121 Vanwege bijvoorbeeld de mogelijkheid van inbellen tegen een lokaal tarief.
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verschillende plaatsen. Een andere complicerende factor kan zijn het gebruik van
redirect URLs, waarbij de ware URL kan worden gemaskeerd. Een bekende dienst is
bijvoorbeeld die van het bedrijf V3, waar de Internetgebruiker een korte en dus
gemakkelijk te onthouden URL in het landendomein van Tonga (bijvoorbeeld
http://come.to/mysite) kan aanvragen, welke vervolgens doorverwijst naar het
Internet-adres waaronder de website daadwerkelijk is opgeslagen. Hierdoor ontstaat
op het eerste gezicht het idee dat de website zich op een webserver in Tonga bevindt,
terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is en ook niet kenbaar behoeft te zijn waar
de website zich wel bevindt. 122

Het probleem met de plaats van de server waar de website is opgeslagen komt er
uiteindelijk op neer dat het niet uitmaakt waar die plaats in de fysieke wereld is als
deze maar (snel en eenvoudig) toegankelijk is.123 Het aanknopingspunt biedt daarom
geen houvast en is mijns inziens geen alternatief voor de bestaande
aanknopingspunten. Bovendien kan zich evenals bij de plaats van vestiging van de
access provider, waarbij de fysieke locatie evenmin uitmaakt, de situatie voordoen
dat de relatie tussen die plaats en de plaats van vestiging van het bedrijf achter de
website ontbreekt. De ratio achter een aanknopingspunt als vestigingsplaats, namelijk
de fysieke nabijheid ten opzichte van de gedaagde of het onderwerp van geschil, gaat
hier veelal ook niet op: de plaats van de server kan zich ver van de vestigingsplaats
van de gedaagde bevinden. Dat betekent dat geen van beide aanknopingspunten
soelaas biedt in de kenbaarheidsproblematiek, omdat ze er zelf onderdeel van
uitmaken. Partijen zullen actief informatie over identiteit en locatie beschikbaar
moeten stellen aan klanten, tenzij of totdat middelen ingezet worden die dit proces
automatiseren door bijvoorbeeld internetadressering te koppelen aan feitelijk-

124
geografische adressering. De voorgestelde aanknopingspunten veroorzaken
problemen die onder de traditionele aanknopingspunten niet of slechts bij
uitzondering bestaan.

3.2.2.2 Verenigde Staten

3.2.2.2.1  De personal jurisdiction doctrine
De Supreme Court heeft het personal jurisdiction leerstuk in de loop van de 20ste
eeuw invulling gegeven met betrekking tot niet-ingezetene gedaagden (non-resident
defendants) in de zogeheten minimum contacts test. De minimum contacts test is
aldus de centrale toetssteen in de personal jurisdiction doctrine geworden op grond
waarvan wordt bepaald of een zodanig verband (aangeduid met de term minimum
contacts) bestaat tussen de gedaagde en het forum dat de gedaagde in redelijkheid

125aan de jurisdictie van het forum kan worden onderworpen. Bij voortdurende en

122
Mijn website www.vanderhof.com bevindt zich bijvoorbeeld niet in de Verenigde Staten.

123
Ook in deze zin Mankowski  1999, p. 226-28.

124 Dit zal bijvoorbeeld moeten worden gerealiseerd middels het zogeheten ENUM protocol
(<http://www.enum.org/ >. Het protocol koppelt het wereldwijde telefoonnummerplan en de voor
webadressen gebruikte DNS-structuur. Door intypen van een ENUM-geregistreerd telefoonnummer
in de Internetbrowser verschijnen de contactgegevens  van een persoon of bedrij f.

125 Milliken v. Meyer, 311 US 457,463,85 L.Ed. 278,283,61 S.Ct. 339,132 ALR 1357, jnternational
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systematische activiteiten in het forum zal over het algemeen aan de eisen van de test
zijn voldaan. Een enkel contact met of van elkaar geisoleerde activiteiten in het
forum kan of kunnen daarentegen onvoldoende zijn om personal jurisdiction over de
gedaagde te vestigen. Bij zaken op federaal niveau wordt daarbij aangenomen dat
conmcts met het gehele land relevant zijn.

126

De minimum contacts test betreft de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid in
zowel het internationale en interstatelijke rechtsverkeer en heeft een tweeledige
functie: ten eerste beschermt de test de gedaagde tegen het moeten verschijnen voor
een rechter in een ver en ongeriefelijk forum en ten tweede is het een waarborg dat
staten zich houden aan de beperkingen van het federale systeem waarin de staten een

127
gelijkwaardige status bezitten. De minimum contacts test is bovendien een
uniforme theorie die onafhankelijk van het onderwerp van geschil toepassing heeft,
ofschoon de concrete invulling wet per onderwerp - bijvoorbeeld overeenkomst of
onrechtmatige daad - kan verschillen. Binnen deze uniforme standaard kan het
voorts van een grote varieteit aan omstandigheden afhangen die naar hun kwaliteit en
kwantiteit bemeten meer of minder invloed kunnen uitoefenen. Mede in acht
genomen dat feitenconstellaties door rechters in de verschillende staten vanuit
personal jurisdiction oogpunt anders (kunnen) worden geoordeeld en gewaardeerd,
is niet altijd voorspelbaar voor partijen voor welke rechter zij een eventueel geschil
kunnen verwachten. Partijen bij on-line B2B overeenkomsten die dergelijke
onzekerheid zoveel mogelijk willen beperken, wordt dus aangeraden gebruik te
maken van de eerder besproken forumkeuzebevoegdheid. Dit is voornamelijk ook
van belang omdat de minimum contacts test ten aanzien van on-line rechtsrelaties
nog in ontwikkeling is en rechters in de afgelopen jaren - zoals hierna zal blijken -
conflicterende uitspraken hebben gedaan in dit verband en aanvankelijk een ruime
benadering hebben voorgestaan die de gedaagde al snel onderwerpt aan de
rechtsmacht in een Amerikaans forum.
Binnen de personaljurisdiction doctrine wordt naast de hiervoor besproken variant
die ook wel wordt aangeduid als in personamjurisdiction tevens de zogeheten in rem
jurisdiction onderscheiden. Personal jurisdiction wordt dan gebaseerd  op de notie
van soevereiniteit van staten over zaken die zich binnen de staatsgrenzen

128
bevinden. Bijin rem jurisdiction is bijvoorbeeld de rechter van de plaats van een
onroerend goed bevoegd om kennis te nemen van een geschil tegen een non-resident

129
gedaagde gerelateerd aan het onroerende goed. Over het algemeen zal deze

Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. S.Ct. 310,316.90 L.Ed. 95,102 (1945).
126

Juenger 1984, p. 1210-1, noot  116, de jurisdictie van de federale rechter wordt anders dan die van de
statelijke rechter beperkt door de due process clausule in het Fifth Amendment, maar de uitwerking

hiervan volgt overigens wei dezelfde lijn als het Fourteenth Amendment.
127

World- Ifide Volkswagen Corp. v. Woodson, 62 L.Ed. 2d, p. 498. Zie Redish 1981, p. 1113-4, voor
kritiek op de tweede functie.

128
Zie  Scoles &  Hay  1992, p. 224-5. Daarnaast wordt tevens quasi  in rem junsdiction onderscheiden.
Het verschil met in rem jurisdictie ligt erin dat daar de rechtszaak het eigendom als zodanig betreft,
terwijl bij quasi in rem jurisdictie het eigendom een instrumentele functie voor het vestigen van de
rechterlijke bevoegheid en het eventueel verhalen van de vordering heeft. Zie Shaj er v. Heimer, 433
U.S. 86,97 S.Ct. 2569,53 L.Ed.2d 683 (1977).

129
Zie Scoles & Hay 1992, p. 225-7.
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bevoegdheidsgrond bij on-line 828 overeenkomsten die onroerende goederen
betreffen niet tot problemen leiden. Zoals in paragraaf 3.2.2.1.1 reeds werd
aangegeven is het niet snel te verwachten dat bijvoorbeeld B2B huurovereenkomsten
maar ook overeenkomsten met betrekking tot de koop van onroerend goed on-line
worden afgesloten. Indien het niettemin gebeurt, zal het aanknopingspunt
geografisch gezien goed te lokaliseren zijn, omdat bij een on-line overeenkomst ten
aanzien van een onroerend goed op zijn minst mag worden verwacht dat de ligging -
en daarmee het geografische adres - bij beide partijen bekend is. /n rem jurisdiction
speelt in de on-line context wel een rol ten aanzien van domeinnamen. Onder de § 15
USC   1125   (d)  van de Anticybersquaning Consumer Protection  Act  (ACPA)  kan
onder bepaalde voorwaarden in rem rechtsmacht worden gevestigd op de plaats waar
de domeinnaam is geregistreerd dan wel waar de domeinnaamregistratie of een

130andere autoriteit is gevestigd. Deze bepaling vindt slechts toepassing indien geen
in personam jurisdiction kan worden gevestigd en is hoofdzakelijk relevant voor
buitenlandse gedaagden. Het vestigen van in rem jurisdiction op grond van het feit

131

dat:

'documents sufficient to establish control and authority regarding the
disposition of the registration and use of the domain name are deposited with
the court'

in de betreffende staat, is - nog afgezien van de vraag of ACPA dit als zelfstandige
grond voor in re, urisdiction voor ogen heeft - in strijd met het constitutionele due
process vereiste. Voorts zou in remjurisdiction een rol kunnen spelen in het geval
gedaagde gebruik maakt van bijvoorbeeld een ser\7er voor de verspreiding van on-
line diensten in een forum. Geredeneerd kan worden dat de gedaagde aldus een
zekere aanwezigheid in het forum heeft, ook wanneer de server door een ander wordt
gevoerd. Mijns inziens is de plaats van server niet geschikt als relevante contact

133

134
factor, vanwege de willekeurigheid en manipuleerbaarheid van deze locatie.     In het
nu volgende zal het onderzoek verder worden geconcentreerd op in personam
jurisdiction (verder aangeduid als personal jurisdiction)

130
Mattel  Inc.  v.  Barbie-Club.com, No. 00 CW 8705 (DLC) (S.D.N.Y. 2001). Zie Scoles & Hay 1992,
p.229-31, in het algemeen over in remjurisdiction met betrekking tot inmngibles.

131
Zie Ford Motor Co. v. Greatdomains.com, Inc., 177 F. Supp. 2d 628 (E.D. Mi. 2001) (order denying
'motion of John Hall (...) to dismiss all in rem claims (...)'), Accord Lucent  Techs.  Inc. v.

Lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528,534 (E,D. Va. 2000) (noemt tevens anonieme registrator).
132

Ford   Motor  Co.  v.   Greatdomains.com,   Inc.,\71 F. Supp. 2d 628 (E.D. Mi. 2001) (order denying
'motion of John Hall (...) todismiss all in rem claims (...)'): 'The only connection between the
domain names  and the forum  ( . . . )  is  that the domain names  have been "brought" into forum by  Ford
to facilitate its convenience in litigating the matter.' Vergelijk Cable News Network L.P. v.
CNNews.com,\62F. Supp. 2d 484 (E.D. VA. 2001).

133
Zie  Perritt 1998, onder  V.B, over domeinnamen, hardware, software en intellectuele eigendom  als
bron  voor het vestigen van in rem jurisdicnon. Zie ook Vartanian 2000, p. 6, die oproept tot het
betrachten van voorzichtigheid met betrekking tot de aanknoping bij servers  en 'other physical
embodiments ofelectronic commerce'

134
Zie hiervoor paragraaf 3.2.2.1.2.
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3.2.2.2,2  General jurisdiction versus specific jurisdiction
Bij de toepassing van de minimum contacts test wordt een onderscheid gemaakt
tussen general jurisdiction  en specific jurisdiction. Van specijic jurisdiction is sprake
indien sporadische - maar minimum - contacten met het forum hebben geleid tot het
geschil in kwestie. Het is dus noodzakelijk dat er een verband tussen de activiteiten
in het forum en de rechtszaak bestaat, terwijl general jurisdiction de bevoegdheid
van het betreffende forum in algemene zin vestigt ten aanzien van de gedaagde. Bij
general jurisdiction worden dan ook zwaardere maatstaven door de test aangelegd en
moet er sprake zijn van substantiele activiteiten van de gedaagde binnen het forum
(bijvoorbeeld domicile of continuous and systemic contacts or substantial business
activities). Het onderscheid in specific jurisdiction en general jurisdiction heeR in
het handelsverkeer geleid tot twee daarmee corresponderende en te onderscheiden
leerstukken van transacting business respectievelijk doing business.
Bij doing business dient gedaagde met grote regelmaat en op grote schaal handel te
drijven in de Verenigde Staten of een staat. Vaak zal dat gepaard gaan met het
hebben van werknemers of vertegenwoordigers in de Verenigde Staten of een staat,
het genereren van substantiele winsten aldaar en in sommige gevallen - maar niet
noodzakelijkerwijs - het onderhouden van vestigingen in de Verenigde Staten of een

135staat. In dat geval is sprake van general jurisdiction   en kan rechtsmacht worden
gevestigd ten aanzien van een gedaagde voor geschillen die niet zijn gerelateerd aan
zijn activiteiten in het forum. Bij transacting business is een geringer niveau van
handelsactiviteiten (maar wel minimum contacts) voldoende voor het vestigen van
rechtsmacht, maar dan ook alleen ten aanzien van geschillen gerelateerd aan de
betreffende activiteiten in het forum. Soms kan het verrichten van een op de
Verenigde Staten gerichte transactie voldoende zijn voor het vestigen van specific136jurisdiction aldaar.
General jurisdiction  en  meer  in het bijzonder het doing business leerstuk bouwt
voort op de traditioneel aangehangen notie van presence van personen en zaken
binnen een forum om jurisdictie over een gedaagde te vestigen. Specific jurisdiction
is daarentegen een constructie van de moderne tijd, omdat de gedaagde in steeds
meer gevallen eenvoudigweg nooit aanwezig is (geweest) binnen het forum terwijl
personaljurisdiction onder bepaalde voorwaarden niettemin redelijk is.137 Voor on-
line B2B overeenkomsten is specific jurisdiction dan ook van veel grotere betekenis
dan general jurisdiction. Het karakteristieke aan internationale on-line B2B
overeenkomsten is dat partijen op afstand met elkaar contracteren. Het is niet
noodzakelijk om in elkaars fysieke nabijheid te onderhandelen noch - in sommige
gevallen - om fysiek aan de wederpartij te leveren. Door de zware - op zijn minst
aan presence grenzende - eisen die aan generaljurisdiction worden gesteld is deze

135

Zie over het doing business leerstuk: Perkins v. Benquet Consolidating Mining Co., 342 US. 437
(1952) en Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408,104 S. Ct. 1868,80 L.
Ed. 2d 404 (1984).

136 Dubinsky 1997, Executive Summary, Bedell 2000, p. 22.
137

McCarty 1998, p. 564-5,568-70. Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall, p. 413
(onvoldoende contacten bestaan bij het - ook wanneer dit met enige regelmaat gebeurt - doen van
inkopen in een staat, omdat daaruit nog niet mag worden geconcludeerd dat de gedaagde '(is) present
within the jurisdiction').
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bevoegdheidsgrond slechts van beperkte relevantie voor on-line B2B
138overeenkomsten. Indien er geen sprake van fysieke aanwezigheid is, zal general

jurisdiction namelijk moeiliik te beargumenteren zijn en in veel gevallen worden
159

beschouwd als uitgesloten. Ook meer in het algemeen is het belang van general
jurisdiction beperkt. De rechter zal zich in de meeste gevallen dan ook eerst

concentreren op specijic jurisdiction en slechts nog toekomen aan een analyse van de
zaak in het licht van generaljurisdiction, indien spec(tic jurisdiction niet kan worden

vastgesteld. Bovendien zal eiser een rechtszaak veelal daar aanbrengen waar
bijvoorbeeld de wanprestatie plaatsvond, zodat er sprake is van een relatie tussen

staat of land en het geschil. Om deze redenen zal de focus in het vervolg van het140

onderzoek dan ook uitsluitend worden gericht op specificjurisdiction.

Zoals uit het voorgaande kon worden opgemaakt, moet het concept van specific
jurisdiction tegemoetkomen aan de eisen van de moderne tijd. De ontwikkeling
ervan en daarmee de verruiming  van de personal jurisdiction doctrine ten aanzien

van niet-ingezetenen komt onder meer voort uit het ontstaan en de uitbreiding van
het interstatelijk en internationaal (handels)verkeer. De opkomst van nieuwe

(communicatie)technologieen die het eenvoudiger maken om afstanden te
overbruggen en op afstand rechtsrelaties te ontwikkelen hebben aan de oprekking

141
van de doctrine nog een verdere impuls gegeven. De Supreme Court heeft in een
aantal uitspraken uitdrukkelijk aan deze ontwikkelingen gerefereerd.

'Looking back over this long history of litigation a trend is clearly discernible
toward expanding the permissible scope of state jurisdiction over foreign
companies and other nonresidents. In part this is attributable to the
fundamental transformation of our national economy over the years. Today
many commercial transactions touch two or more states and may involve
parties separated by the full continent. With this increasing nationalization of
commerce has come a great increase in the amount of business conducted by
mail across state lines. At the same time modern transportation and
communication have made it much less burdensome for a party sued to defend

, 142
himself in a State where he engages in economic activity.

'(a)s technological progress has increased the flow of commerce between

States, the need for jurisdiction has undergone a similar increase. At the same
time, progress in communications and transportation has made the defense of a

138
Zie ook Twitchell 1984, p. 630-43

139
Zie echter Mieczkowski v. Masco Co,p, 997 F. Supp. 782,788 (E.D. Tex. 1998), cornbinatie van
traditional business contacts en Internet presence leidt lot general jursdiction. Zie ook Chiaphua
Components Limited v. West Bend Company, 95 F. Supp. 2d 505, 512 (E. D. Va. Norfolk Div. 2000)
(geen general jurisdiction op basis van Internet presence, maar de rechter lijkt de mogelijkheid niet
uit te sluiten).

140
Dubinsky 1997, onder 11

141
Zie ook Alchemie  Int'I  v.  Metal  World,  Inc.,513 F. Supp. 1039,1050 (D. N.J. 1981): 'Metal World's
mail and telephone contacts with plaintiff in New Jersey simply served to replace what would have
been the time-consuming and considerably more coslty prospect of travel to this state.'

142
McGee v. International Lge Insurance Company , 355 US 220,2 L.Ed. 2d 223,78 S.Ct. 199 (1957)
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suit in a foreign tribunal less burdensome. In response to these changes, the
requirements for personal jurisdicton over nonresidents have evolved (...),143

'Jurisdiction (...) may not be avoided merely because the defendant did not
physically enter the forum State. Although territorial presence frequently will
enhance a potential defendant's affiliation with a State and reinforce the
reasonable forseeability of suit there, it is an inescapable fact of modern
commercial life that a substantial amount of business is transacted solely by
mail and wire communications across state lines, thus obviating the need for
physical presence within a State in which business is conducted. So long as a
commercial actor's efforts are purposefully directed toward residents of
another State, we have consistently rejected the notion that an absence of
physical contacts can defeat personal jurisdiction there. ,144

In het bijzonder in de laatste overweging wordt een voorschot genomen op
ontwikkelingen die circa tien jaar later met de opkomst en de uitbreiding van de
handel via het Internet en meer in het algemeen de elektronische handel de vraag
naar de verhouding tussen (informatie- en communicatie)technologie en personal
jurisdiction - in de vorm van specificjurisdiction - steeds prominenter stelt. Met het
Internet zijn internationale transacties eenvoudiger en veelvuldiger geworden dan
voorheen en wordt de behoefte om gedaagden die een staat nooit fysiek hebben en
zullen betreden aldaar niettemin voor de rechter te dagen groter. Voorts kunnen
communicatie- en informatietechnologie tevens een bijdrage leveren aan de
vereenvoudiging van het procederen in den vreemde. Indien (organisatie)processen
meer en meer worden geautomatiseerd, wordt het argument van gedaagden dat een
vreemd forum niet geriefelijk zou zijn in verband met de te overbruggen afstand en
de te maken kosten verzwakt.
Enerzijds heeft Supreme Coun geconstateerd  dat de personal jurisdiction doctrine
door economische en technologische ontwikkelingen aan een verruiming onderhevig
is. Anderzijds mag dit er volgens haar niet toe leiden dat er geen beperkingen meer
worden gesteld  aan het vestigen van personal jurisdiction over buiten een staat
woonachtige gedaagden. In het nu volgende zal mede duidelijk worden in hoeverre
de door de Supreme Court gesignaleerde tendens zich heden ten dage heeft
voortgezet en of de rechtspraak zich heeft gehouden aan de door de hoogste
Amerikaanse rechter geuite waarschuwing. Meer in het bijzonder wordt onderzocht
op welke wijze de minimum conmcts test ten aanzien van on-line 828
overeenkomsten tot uitwerking komt.

3.2.2.2.3 Minimum contacts in de on-Iine context
Alvorens wordt ingegaan op de wijze waarop de minimum conmcts test tot op heden

143
Hanson  v.   Denckla,  357  U S. 235, 250-51 (1958). Vergelijk Weber v.  Jolly  Hotels, No. CW  A 96-
2582  (D. N.J. 12 september 1997), waarin de rechter naar Hanson v. Denckla verwijst. Overigens kan
uit de uitspraak ook niet meer worden afgeleid dan dat technologie een relevante factor kan zijn, want
de opmerking staat daarin enigszins op zich aangezien technologie geen enkele rol speelde in de casus
waarover de Supreme Court zich in Hanson v. Denck/a moest buigen.

144
Burger King Com. v. Rudzewicz, 85 L Ed. 2d 528, 543 (1985). Zie ook California So»'are Inc. v.
Reliability Research, Inc.,631  F.Supp. 1356,1360, 1363-4.
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in de on-line context (paragraaf 3.2.2.2.3.2) en met betrekking tot on-line 828
overeenkomsten (paragraaf 3.2.2.2.3.3) vorm heeft gekregen, wordt uiteen gezet
welke invulling de minimum contacts test door de jaren heen meer in het algemeen
heeft gekregen (paragraaf 3.2.2.2.3.1).

3.2.2.2.3.1 Algemeen
De uitkomst van de minimum contacts test is - vanwege de afkeer van mechanisch

145
toepasbare, duidelijke regels  in het Amerikaanse conflict  of laws - in grote mate
afhankelijkvan omstandigheden in het concrete geval.146 Bovendien volgen de staten
verschillende benaderingen bij de vaststelling of sprake is van transacting
business,

147 waardoor er - reeds om die redenen - sprake kan zijn van een grote mate
148

van onvoorspelbaarheid in de vaststelling van de rechtsmacht. Ondanks het
feitelijke en per staat uiteenlopende karakter van het transacting business leerstuk
kunnen op basis van de rechtspraak van de Supreme Court niettemin enkele

algemene richtlijnen worden geYdentificeerd die door lagere rechters worden
gehanteerd bij de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid.
Voor wat betreft B2B overeenkomsten zijn in het bijzonder drie beginselen of
richtlijnen relevant. Ten eerste  is het enkele handelen aan  de  kant  van de eiser
onvoldoende  voor het vestigen van personal jurisdiction, indien gedaagde  niet  zelf
doelbewust activiteiten in de betreffende staat heeft ontplooid (vereiste van

149
purposeful availment). Ten tweede is het in het handelsverkeer brengen van een
product (stream of commerce redenering) onvoldoende  om te kunnen spreken  van
purposeful availment, indien er geen bijkomende, op het forum gerichte gedragingen

150
ziln. Tot slot dient gedaagde redelijkerwijs te kunnen voorzien dat zijn activiteiten

hem in voorkomende gevallen voor de rechter in de betreffende staat kunnen brengen
151

(vereiste van forseeability). De drie vereisten hangen met elkaar samen in de zin

145 Burger King Com. v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528,545 (1985): 'The Court long ago rejected the
notion that personal jurisdiction might turn on mechanical tests (citaat uit International Shoe) or on
conceptualistic theories of the place of contracting or of performance (citaat uit Hoopeston Canning

CO.)'
146 Zie  J.  Brennan (dissenting)  in  Helicopteros  Nacionales  de  Colombia,  S.A.  v.  Hall, 80  L.Ed.  2d, p.  414.

Brewer  1983, p   ll,  'the law ofjurisdiction is incapable of being reduced to mechanical rules.'
147

Een uitgebreide feitenanalyse van de rechtspraak in de verschillende staten zal omwille van de
afbakening van het onderzoek in inhoud en tijd evenwel niet worden ondernomen.

148
Stephens 1986, p. 97, Clay 1986, p. 703.

149
Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235,78 S. Ct 1228,2 L. Ed 2d 1283 (1958). Zie ook: Burger King
Com. v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528,540-1 (1985); World-Wide Volkswagen Co,p. v. Woodson, 62
L.Ed. 2d, p. 501 en 502.

150
Bijvoorbeeld het ontwerpen van het product voor de markt in de betreffende staat, het opzetten van
adviesvoorzieningen voor klanten in de forumstaat en het marketen van het product via een
tussenpersoon die is gevestigd in de forumstaat. Zie alles Asahi Metal Indust,y Co., Ltd. v. Superior
Court of Cal(fornia, 94 L.Ed. 2d, 99. De impact van de Asahi beslissing dient enigszins te worden

genuanceerd, want het betreft een plura/ity opinion: Justice O'Connor kreeg de instemming van
slechts vier rechters en twee rechters gaven concurnng opinions. Door lagere rechters zijn in
afwijking van het hoofdoordeel soms ook deze concurring opinions als beslissend beschouwd

151
Vergelijk Sha#er v. Heitner, 433 US  186,218,53  L.Ed.  2d 683, 97  S.Ct. 2569 (1977):  ' fair warning
that a particular activity may subject (an individual) to the jurisdiction of a foreign sovereign.'
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dat partijen hun activiteiten dusdanig moeten kunnen inrichten dat het bedrijfsrisico
van het procederen voor een vreemd forum kan worden ingecalculeerd.

Evenals bij general jurisdiction blijft   ook bij specific jurisdiction relevant of
gedaagde fysiek aanwezig is geweest in de staat. Gedacht kan worden aan het voeren
van onderhandelingen en/of het inspecteren van goederen in de betreffende staat,
voordat uiteindelijk via het Internet definitief tussen twee bedrijven wordt
gecontracteerd. Vooral interessant zijn evenwel de contacts die ontstaan door het
geheel op afstand afsluiten van internationale on-line B2B overeenkomsten, in welk
geval er dus geen sprake is geweest van fysieke aanwezigheid in het forum. Er kan
dan wel sprake zijn van goederen of diensten die fysiek worden of moeten worden
geleverd in de staat waar de wederpartij is gevestigd. Ook dit vormt een relevante
contact voor het vestigen van specijic jurisdiction ten aanzien van de gedaagde. Voor
sommige rechters is het zelfs voldoende, voor andere evenwel niet. Dit elementT52

weegt echter sterker dan het omgekeerde geval dat goederen of diensten in een staat
zijn aangeschaft, ofwel wanneer gedaagde niet verkoper of dienstverlener is maar
koper/gebruiker. Wanneer een bedrij f bepaalde goederen uit een staat geleverd heeft
gekregen zonder daar fysiek geweest te zijn, zal specitic jurisdiction naar

153verwachting niet snel worden geacht te zijn gevestigd. Verder kan de on-line B2B
overeenkomst zelf relevante contacts bevatten in de vorm van een

rechtskeuzeclausule, indien daarin het recht van het betreffende forum door partijen
als het op de overeenkomst toepasselijk recht is gekozen. De rechtskeuze houdt niet
automatisch een keuze voor een bepaald forum in, maar kan in samenhang met

154andere factoren wel leiden tot het vestigen van speciticjurisdiction.     In dit verband
speelt de quid pro quo gedachte een rol: gedaagde heeft een zodanig voordeel bij zijn
activiteiten in het betreffende forum, dat dit in een gerelateerd geschil rechtsmacht
kan uitoefenen. In het geval van een dergelijke rechtskeuze maakt gedaagde155

gel)ruik van de bescherming en de voordelen van het recht van het forum en is op die
grond en in combinatie met andere conmcts specilic jurisdiction van het forum
gerechtvaardigd.
Over het algemeen wordt aangenomen dat geen sprake is van specincjurisdiction bij
factoren die geografisch ongedefinieerde contacts betreffen, omdat partijen dan geen
invloed hebben op de geografische impact of bestemming. Anders ligt dit bij

156
mailings met een van tevoren bepaalbaar geografisch einddoel. Voorbeelden van
geografisch ongedefinieerde contacts zijn het aan (potentiele) klanten beschikbaar

152
Negatief Lakeside, Gentile 1981, p. 387 noot 81.

153
Alles Dubinsky 1997, onder IV A

154
Burger King  Com.   v.  Rudzewicz,  85  L.Ed.  2d  528,  547  (1985).  Zie ook Stephens  1986,  p.   101.
Vergelijk Gentile  1981, p.  394-7, over de rol  van contractbepalingen bij  de vaststelling van personal

jurisdiction.
155

Burger King Co,p. v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528, 547 (1985): 'when combined with the 20-year
interdependent relationship Rudzewicz established with Burger King's Miami Headquarters, it
reinforced his affilliation  with the forum State and the reasonable forseeability of possible litigation
there'en verder 'Rudzewicz purposefully availed himself of the benefits and protections of Florida's
laws by entering into contracts expressly providing that those laws would govern franchise disputes.'

156
McCarty 1998, p. 576-7.
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stellen  van  een  1-800-nummer  en het plaatsen  van een advertentie  in een nationaal

(dag)blad.
Ofschoon met het voorgaande een indicatie wordt gegeven van een aantal

belangrijke contacts voor het vaststellen van specific jurisdiction, kunnen uiteindelijk
alle mogelijke conmcts een rol kunnen spelen zonder dat geheel duidelijk is welk
(onderling) gewicht bij de afweging aan de contacts moet worden toegewezen. Dit
heeft in de lagere rechtspraak geresulteerd in verschillende uitkomsten bij overigens

157
vergelijkbare zaken.

3.2.2.2.3.2 On-line 828 overeenkomsten
De communicatie en elektronische handel via computernetwerken en in het bijzonder
het wereldwijde computernetwerk Internet, heeft de Amerikaanse rechtspraak met
betrekking tot personal jurisdiction en de elektronische handel in een niet aflatende
stroomversnelling gebracht. De uitspraken zijn - enkele uitzonderingen

158
daargelaten - vooral nog afkomstig van lagere rechters (District Courts), en tot op
heden heeft de Supreme Court van de Verenigde Staten zich nog niet uitgelaten over
dit specifieke onderwerp. De rechtspraak vertoont conflicterende uitspraken, welke
vooral het gevolg lijken te zijn van de noviteit van het Internet en de verwarring over
hoe ermee om te gaan binnen de minimum contacts analyse. Inmiddels begint de
jurisprudentiele kluwen zich echter enigszins te ontwarren in te onderscheiden

benaderingen. In de meerderheid van de gevallen betreft de rechtspraak onderwerpen
als domeinnamen en merkenrecht, maar ongeacht het onderwerp van geschil werpen
de grote lijnen die in de rechtspraak kunnen worden geidentificeerd mede een
relevant licht op on-line B2B overeenkomsten. In het nu volgende worden

achtereenvolgens (a) de mere placement benadering, (b) de sliding scale benadering

en (9 de targeting benadering behandeld, waarna wordt afgesloten met een conclusie
(d).1 9

Ad a. Het algemene beeld dat de rechtspraak vertoont is een voortzetting van de
minimum conmcts test ten aanzien van aan het Internet gerelateerde zaken, waarbij
Internet contacts - al dan niet gecombineerd met "gewone" contacts - een plaats

worden gegeven binnen het leerstuk. Dat heeft geleid tot een verdere uitbreiding van
de personal jurisdiction doctrine.  Dit ging aanvankelijk zelfs zover dat het enkele

plaatsen van een website op het Internet voldoende werd geacht om personal

157
Zie Gentile 1981, p. 376 en 384-8, Goodman 1983, p 1639-40, Stephens 1986, p. 98 en Brewer 1983,
p.  8-9, beide met verwijzing naar  Wisconsin  Electric  Manufacturing  Co.  v.  Pennant  Products,  Inc.,
619 F. 2d 606 (7th Cir. 1980), dat in hetzeifde Circuit als Lakeside Bridge werd gewezen, waar
vergelijkbare conmcts bestonden, die evenwel tot een andere uitkomst leidden. Burger King Com. v.
Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528. 544, noot 21 (1985): 'A continued division among lower courts
respecting whether and to what extent a contract can constitute a contact for purposes of due process
analysis.' Zie ook Justice White (dissenting) in Lakeside Bridge & Steel Co. K Mountain State
Construction Co. 445 US 907, 909-10,63 L.Ed. 2d 325,100 S.Ct. 1087 (1980).

158
Zie o.a. Compuserve v. Patterson,  1996 Fed App. 0228p (6*Cir.), 22 July  1996, Bensusan Resmurent

Corporation v. King,NO. 96-9344 (Court of Appeals 2nd Cir.),  10 September  1997, GTE New Media
v. BeliSouth,No. 99-7097 (Court of Appeals, D C  Cir. 2000)   Zie ook Exon 2000, p. 26-33.

159
In deze pargaraaf worden de grote lijnen behandeld en wordt derhalve niet een uitputtend overzicht
van rechtspraak gegeven.
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160jurisdiction te vestigen over de gedaagde (de mere placement benadering).
Overwegingen die volgens de betreffende rechtspraak tot deze opvatting moesten
leiden, waren het continu beschikbaar zijn van de website en daarmee het continu
adverteren in alle staten en zelfs wereldwijd. De website zou kunnen worden
vergeleken met een nationale publicatie die effect sorteert in het gehele land. Met het
verschil dat informatie op Internet een nog grotere impact heeft, omdat daar waar
bijvoorbeeld kranten al vrij snel worden weggegooid door de lezer de on-line
informatie langer of zelfs voortdurend beschikbaar blijft. Het plaatsen van een
website op het Internet zou een uiting zijn van de intentie om zoveel mogelijk
Internetgebruikers te bereiken, ongeacht hun geografische locatie. De mere
placement benadering vertoont een treffende gelijkenis met de mere awareness
benadering van Justice Brennan in zijn concurring opinion in de
produktaansprakelijkheidszaak Asahi. Hij opteerde daar namelijk voor een aanpak,
waarbij het enkele in de stream of commerce plaatsen van een product voldoende is

161voor de vestiging van personaljurisdiction.
De mere placement benadering is door het alles-of-niets karakter erg star en rekt de
personal jurisdiction doctrine zodanig ver op dat gedaagde nauwelijks nog de door

162de due process clausule voorziene bescherming geniet. Indien een bedrijf
adverteert via een website, zal per definitie worden aangenomen dat een wereldwijd
publiek wordt aangesproken, terwijl het feitelijk heel goed om een website met een
lokaal karakter kan gaan. Het maakt dan nog niet eens uit of via de website on-line163

wordt gecontracteerd tussen partijen, want het gebruik van het Internet is als zodanig
en dus los van de activiteiten die gedaagde on-line ontplooit voldoende basis voor

164rechtsmacht. Het purposeful availment vereiste wordt daarmee volledig uitgehold.
Ten tijde van deze rechtspraak werd nog uitgegaan van de idee dat het stellen van
grenzen aan een on-line aanbod door het specifieke - a-geografische - karakter van
on-line communicatie niet mogelijk is. Daarom is niet duidelijk hoe onder deze
benadering zou zijn gereageerd op de mogelijkheid om rechtsmacht te beperken door
slechts klanten uit bepaalde landen toegang te verlenen tot het on-line aanbod. Het is
de vraag in hoeverre de rechter dergelijke zelfopgelegde beperkingen zal honoreren,
zeker wanneer activiteiten van gedaagde in strijd zijn met belangrijke policy

160
Zie o.m. Inset  Sys..   Inc.  v.   Instruction  Set,  Inc.,Civ.  No.  3: 95CV-01314 (D. Conn., 17 April 1996),
State of Minnesota v. Granite  Gate  Resons,  Inc, No. C6-95-7227  (D   Minn., 11 December  1996).
Heroes,  Inc.  v.  Heroes Found, Civ  No  96-1260 (TAF) (D.C.,  19 December 1996). Maritz v.
Cybergold, No. 4:96CV01340 (E.D. Miss., 19 August 1996).

161

Asahi  Metal  Industry  Co.,  Ltd.  v.  Superior  Court of California, 94 L.Ed. 2d 92,99   (1918). Zie verder
Thatch 1997, p. 165-8 en 169-76, Lenox 1997, p. 341-2 en Nagy 1998, p. 111-2.

162
Zie Compuserve v. Patterson, 1996 Fed App. 0228p (6m Cir. 1996), ondanks het feit dat gedaagde on-
line zaken doet, dient deze wei de bescherming onder due process te houden; GTE New Media v.
BeliSouth, No. 99-7097  (Court  of  Appeals,  D.C.  Cir.  2000).  Zie  ook  Burk   1996,  een  alles-of-niets
resultaat is niet in overeenstemming met de jurisprudentie van de Supreme Court inzake personal

jurisdiction; ABA 2000, p. 20-1.
163

Zie Bensusan Resmurent Co,poration v.  King, NO 96-9344 (Court of Appeals 2nd Cir. 1997), waarin
de rechter persondjurisdiction op basis van een lokale website afwees.

164
Zie ook Geist 2001, p. 18.
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overwegingen van het forum. 165

Aangenomen wordt wet dat het niet goed onderscheiden van specijic jurisdiction en
general jurisdiction tot deze onacceptabele expansie van de personal jurisdiction
doctrine heeft geleid. Het onderscheid wordt inderdaad niet altijd uitdrukkelijk

166

gemaakt, maar over het algemeen is dan ook wel degelijk sprake van specific
167

jurisdiction. Dat betekent dat een duidelijk andere en ruimere opvatting over de
168

impact van websites en de intentie daaromtrent van de houder van een website wordt
aangehangen dan traditioneel door de Supreme Court wordt toegestaan. De lat voor
het voldoen aan de minimum contacts analysis is in de mere placement benadering

169
mijns inziens te laag gelegd. De door de Supreme Court geuite waarschuwing dat
moet worden gewaakt voor een ongebreidelde uitbreiding van de personal

170
jurisdiction doctrine is daarmee niet in acht genomen.

Ad b. Na deze ongelukkige aanvang is in de rechtspraak naar een genuanceerdere
benadering gezocht door aan te sluiten bij het al dan niet commerciele karakter van
websites en de glijdende schaal aan (inter)activiteit op websites (sliding scale
benadering). Onder deze benadering wordt uitdrukkelijk afstand genomen van de

171

mere placement benadering, doordat een website op zich niet als een voldoende
contact voor vervulling van het purposeful availment vereiste wordt beschouwd.
Voor het vestigen van personal jurisdiction over de gedaagde zijn naast het hebben
van een website additionele conmct factoren noodzakelijk. Er dient te worden
gekeken naar de aard en de kwaliteit van de commerciele activiteiten die
plaatshebben op de website, waarbij het (inter)actieve dan wel passieve karakter van
een website bepaalt of personal jurisdiction op constitutionele gronden
gerechtvaardigd is. Op die manier ontstaat een glijdende schaal met aan de ene kant

.172websites waarop handel wordt gedreven (transacti  business)    en aan de andere
kant websites die slechts informatie aanbieden. Van transacting business is
bijvoorbeeld sprake, indien gedaagde overeenkomsten heeft afgesloten met een

165
Zie uitgebreider onder d.

166
In deze zin McCarty 1998, p. 577-81.

167
Zie onder meer inset Sys.,  Inc.  v.  Instruction Set, Inc.,Civ. No. 3:95CV-01314 (D.  Conn.,  1996), Smte
of Minnesota  v.  Granite  Gate  Resorts. Inc.,No. C6-95-7227 (D. Minn., 1996), Heroes, Inc. v. Heroes
Found, Civ. No. 96-1260 (TAF) (D.C., 1996), Maritz v. Cybergold, No. 4:96CV01340 (E.D. Miss.,
1996).

168
Anders McCarty 1998, p. 581.

169
In de zaak Bensusan Restaurent Comoration  v.  King, NO. 96-9344 (Court of Appeals 2nd Cir.  1997)
gaat de rechter ook niet in op het onderscheid tussen specilir en general jurisdiction, maar wordt wei
een enge opvatting ten opzichte van een website als conmct gehanteerd.

170
Zie ook McCarty 1998, p. 558-60

171
Zie o.m. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, 1997, 952 F. Supp. 1119 (1997), Mink v. AAAA
Development,  et d.,  190  F.  3d  333,  (56  Cir., 1999), C/F/X-DD/ LLC v. Microso/7  Com.,  No.  99-N-
172 (D.C.  1999), Melvin v. Doe, No. 21942 (D. Va. 1999), Butler v. Beer Across America, No. CV99-
H-2050-S UV.D. Ala. 2000), Morantz Inc. V. Hang & Shine Ultrasonics inc.. Civ. NO. 99-2640

(E.D.Pa., 1999), Dagesse  v.   Plant   Hotel   N.V.   e.a.,  Cw. No. 98-713-8 (D.C.N.H., 2000). Zie Geist
2001, noot 66, voor een uitgebreide lijst.

172
Bijvoorbeeld Compuserve, Inc v, Patterson.No. 95-3452, (Court of Appeals, 6th Cir.  1996).

173
Bijvoorbeeld Bensusan Restaurant Corporation v. King, No 96-9344 (1997).
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bedrijf in het betreffende forum en doelbewust herhaaldelijk computerbestanden
langs elektronische weg naar het forum heeft verzonden. Tussen beide uitersten
bevinden zich situaties, waarin Internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden
om infurmatie uit te wisselen met de gastheercomputer. Al naar gelang de feiten van
het geval kan de beslissing of personal jurisdiction gerechtvaardigd is positief of
negatief uitvallen. Zo is het zoeken in een on-line Gouden Gids -vergelijkbaar met
het zoeken in een telefoongids - een activiteit die niet wordt beschouwd als

174
transacting business. Ook  kan  geen  sprake  van personal jurisdiction  zijn,  indien
via een website per e-mail informatie kan worden opgevraagd en een bestelformulier

175
kan worden geprint, zonder dat tevens on-line transacties kunnen worden verricht.
Het is duidelijk dat in geval van on-line B2B overeenkomsten die via een website tot
stand komen onder deze benadering in het algemeen personal jurisdiction wordt
gevestigd over de on-line aanbieder. Het omgekeerde - de klant die gebruik maakt
van on-line diensten - behoeft echter niet tot personal jurisdiction ten aanzien van de

176
gebruiker te leiden.

Een bezwaar van de sliding scale benadering is dat deze weliswaar helder is ten
aanzien van duidelijk in een van de uiterste categorieen te rangschikken situaties,
maar geen goede leidraad vormt voor de

tussencate orieen,
waarin de feiten minder

klaarblijkelijk naar een van beide kanten wijzen. Het feitelijke karakter van de
benadering betekent vooral in de middencategorie-gevallen dat personal jurisdiction
voor bedrijven moeilijk te voorspellen is. Ofschoon de benadering op het eerste

gezicht een duidelijke formule voor het vestigen van personal jurisdiction ten
aanzien van on-line activiteiten lijkt te bieden, voldoet deze juist slecht aan het
voorzienbaarheidsvereiste en geeft aanleiding tot datgene wat beoogd wordt te
voorkomen, namelijk rechtsonzekerheid. 178

Een ander probleem is dat binnen de sliding scale benadering geen onderscheid
wordt gemaakt tussen de enkete mogelijkheid om in een forum te contracteren en de

179
situatie daadwerkelijk on-line is gecontracteerd met een bedrijf in het forum.
Reeds de precontractuele fase kan dus aanleiding geven tot rechtsmacht in een
vreemd forum, indien gedaagde een interactieve website met een commercieel
karakter heeft via welke is gecommuniceerd met potentiele klanten in een forum of
klanten zich hebben opgegeven voor een mailinglijst.
Het pu,pos€/ill availment vereiste wordt aldus uitgelegd dat de on-line aanbieder
zich met zijn interactieve en commerciele website richt op de gehele wereld, tenzij
een geografische beperking aan het on-line aanbod wordt gegeven. Met andere
woorden de potentiele geografische impact van de door gedaagde ontwikkelde on-

174 GTE New Media v. BeliSouth,No. 99-7097 (Court of Appeals, D.C. Cir. 2000).
175

Mink v.  AAAA  Development,  190  F.  3d. 337.  Ook  in deze  zin  Ty  Inc.  V.  Max  Clark and  Expedient  I.T.
Solutions Ltd, No. 99 C 5532 (D.C N. Ill.).

176 Pres-Kap, Inc. v.  System One Direct Access, inc.,636 S. 2d 1351  (Fla. App. 1994)
177

In  deze zin ook Dagesse v. Plant  Hotel N. K, No. CV-98-713-B (D.N.H.  2000).
178 Zie ook Geist 2001, p. 34-5.
179

Ook in deze zin Geist 2001, p. 33.
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line activiteiten is beslissend. Het voorzienbaarheidscriterium wordt dusdanig breed
uitgelegd dat de gedaagde kan voorzien dat hij overal ter wereld voor de rechter kan
worden geroepen. De combinatie van deze voorzienbaarheid en het hebben van een
(inter)actieve website van commerciele aard zou aldus kunnen leiden tot personal
jurisdiction zonder dat geografisch bepaalbare, concrete contacts voorhanden zijn.
Naar mijn mening rekt deze benadering - evenals de mere placement benadering -
de personal jurisdiction doctrine te ver op en wordt de due process clausule daardoor
te veel uitgehold. Samen met de rechtsonzekerheid die de benadering oproept, vormt
deze eerder een belemmering dan een stimulans voor de ontwikkeling van on-line
handel. In het bijzonder ook het risico van aansprakelijkheid voor op de website
ontplooide activiteiten zou de ontwikkeling van interactieve websites kunnen

180renlmen.

Verder is problematisch aan de sliding scale benadering dat technologie centraal
wordt gesteld. De maatstaf binnen de benadering is het commerciele en interactieve
karakter van de website en niet de activiteiten van gedaagde als zodanig. Het karakter
van websites evolueert echter: wat een aantal jaren geleden als actief werd
beschouwd, is dat nu niet meer. De formule zal dus voortdurend moeten worden
bijgesteld in het licht van de technologische ontwikkelingen. Ook kunnen via
websites activiteiten plaatsvinden die op het oog niet zichtbaar zijn, zoals het
verzamelen van persoonsgegevens, het achterlaten van informatiebestanden op de
computer van de gebruiker (cookies) of het bepalen van de geografische herkomst

181van de gebruikers. Belangrijker nog is echter dat de website slechts een middel is
voor de on-line aanbieder om diens activiteiten internationaal te ontplooien en - voor
zover zichtbaar - tevens een uitdrukking van die activiteiten, maar als zodanig niet
meer dan een van de mogelijk relevante factoren in de minimum contacts test. Voor
wat betreft on-line B2B transacties is van belang dat gedaagde een overeenkomst is
aangegaan met een partij in het betreffende forum en niet dat die overeenkomst on-
line tot stand is gekomen.

Ad c. Niettegenstaande de grote navolging die de sliding scale benadering in de
rechtspraak heeft gekregen en nog steeds krijgt, ontstaat inmiddels mede de
opvatting dat meer vereist is voor het vestigen van personal jurisdiction dan het

182hebben van een interactieve website. De enkele mogelijkheid om met bedrijven in
een andere staat of een ander land on-line te contracteren,  is niet voldoende voor het

183vestigen van personaljurisdiction. Ook wanneer van tevoren niet duidelijk is waar
producten zullen worden verkocht, is geen sprake van purposeful availment en kan

180
In deze zin Geist 2001, p. 34.

181 Zie alles Geist 2001, p. 35-6.
182

Zie ook Geist 2001, p. 27-33 en 37-8. ABA 2000, p. 60: '(r)eliance (...) on the nature of the web site
alone is misplaced. If an interactive site is not targeted to a specific forum, courts should focus on
how the site is actually used.'

183
People Solutions, Inc. v. People Solutions, Inc., Civil Action No. 3:99-CV-2339-L, LEXIS  10444
("hi.D. Tex. 2000).
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184
personal jurisdiction niet worden gevestigd. Een van de rechters formuleert het
treffend als volgt:

'The timeless and fundamental bedrock of personal jurisdiction assures us all
that a defendant will not be "haled" into a court of a foreign jurisdiction based

on nothing more than the forseeability or potentiality of commercial activity
with the forum state. (D)efendants cannot reasonably anticipate that they will
be brought before (...) court, simply because they advertise their products
through a global medium which provides the capability of engaging in

,185commercial transactions.

Op basis van deze uitspraken dient er dus sprake te zijn van meer dan de potentie om
buiten de staats- of landsgrenzen on-line te contracteren. De gedaagde dient zich met
zijn activiteiten uitdrukkelijk te hebben gericht op het forum ofwel het forum is

186doelwit van zijn onderneming (mrgeting benadering). Dat betekent bijvoorbeeld
dat de gedaagde daadwerkelijk moet hebben gecontracteerd met partijen die zijn
gevestigd in het forum teneinde personal jurisdiction te kunnen vestigen.

Add.De implementatie en het wijde gebruik van de Internettechnologie, waarmee op
een efficiente en snelle manier een veel grotere markt dan voorheen kan worden
bediend, heeft - zoals het voorgaande liet zien - een nieuwe impuls gegeven aan de
uitbreiding van de personal jurisdiction doctrine. Het is daarbij van belang om de
ratio achter de personal jurisdiction doctrine, namelijk de bescherming van de niet
uit het forum alkomstige gedaagde (non-resident defendant), niet uit het oog te
verliezen. De steeds verdere verruiming van de doctrine mag er niet toe leiden dat de
gedaagde de ermee beoogde bescherming feitelijk volledig verliest, zoals vooral

187goed te zien is in rechtspraak op basis van de mere placement benadering. Ook
onder de sliding scale benadering kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat de
vereisten onder de personal jurisdiction doctrine teveel worden uitgehold.  De  in  de
traditionele rechtspraak ontwikkelde (algemene) leidraden aan de hand waarvan
dient te worden bepaald of personal jurisdiction constitutioneel gerechtvaardigd is,
geven aan dat het voor partijen voorzienbaar moet zijn waar zij voor de rechter
kunnen worden geroepen (forseeability vereiste). Zij dienen de mogelijkheid te
behouden om hun activiteiten op zodanige wijze in te richten dat aan deze
voorspelbaarheid enige praktische betekenis toekomt. Daarmee samenhangend dient
er sprake te zijn van welbewust gebruik maken van de mogelijkheden om activiteiten
in de forumstaat te ontwikkelen dan wel daar bepaalde gevolgen te veroorzaken
(puiposeful availment vereiste). In de sliding scale benadering komen deze aspecten
ondanks het gegeven dat het interactieve karakter van websites en het drijven van

184
Winfield  Collection,  Ltd.  v.  McCauley,  105 F. Supp. 2d 746 (E.D. Mich. 2000).

185
Millennium  Enterprises,  inc.   v. MiHennium Music  L.P.,  33  F.  Supp   2d  907,923  (D.  Or   1999).  Zie
ook ABA 2000, p  28-30, Anand 2002, p  34-5, over targeting.

186 Bancrop & Masters,  Inc.  v. Augusta National,  Inc.,  223  F.  3d  1082  (D.  Cal.  2000).  Zie ook English
Sports  Betting,   Inc.  v.   Tostigan, CA  No.  01-2202  (ED.  Pa. 1002),  Response  Reward  Systems.   LC  v.
Mei/er, /nc., 2002 US Dist LEXIS 3402 (D.C.Fl. 2002).

187
Zie ook ABA 2000, p. 19, onder 1.1.2.
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handel over het Internet veelal relevante contacts voor het vestigen van personal
jurisdiction zullen opleveren, te indirect aan de orde. Op die wijze bestaat het risico
dat het purposeful availment vereiste er ongemerkt bij inschiet. Het gevolg is een
ongerechtvaardigde oprekking van de personal jurisdiction doctrine die ten koste
gaat van de bescherming van gedaagden onder de due process clausule en
belemmerend werkt op de ontwikkeling van de elektronische handel. Bovendien leidt
de sliding scale benadering door het op feiten gerichte karakter van de formule in
veel gevallen tot rechtsonzekerheid en dient deze door zijn techniekafhankelijke
karakter continue te worden bijgesteld in het licht van technologische
ontwikkelingen. Hierdoor wordt de voorspelbaarheid van rechtsmacht geweld wordt
aangedaan.
In de recente mrgeting benadering wordt de website als maatstaf voor het vestigen
van rechtsmacht losgelaten en staan de activiteiten van de gedaagde als zodanig weer
centraal. De gedaagde moet zich doelbewust hebben gericht op het forum, waaruit
vervolgens concrete conmcts met het forum zijn ontstaan. Daarmee lijkt de
rechtspraak weer met beide voeten op vaste grond beland te zijn en de idee dat het
Internet een geheel nieuwe aanpak noodzakelijk maakt, verlaten. Het Internet is in
het on-line handelsverkeer niet meer dan een nieuw - innovatief - middel om
transacties tot stand te brengen, dat uiteindelijk leidt tot geografische conmcts met

188een forum wanneer on-line B2B contracten worden afgesloten. Partijen bevinden
zich ondanks het on-line karakter van hun communicatie op een bepaalde locatie,
van waaruit zij handel drijven of in juridische zin gevestigd zijn. Indien de
overeenkomst ziet op de levering van fysieke goederen zullen deze op een kenbare
plaats worden overgebracht aan de wederpartij en wanneer de levering diensten of
soft products betreft, zal de betaling door de wederpartij veelal aanknopingspunten
opleveren omtrent de locatie waarop gedaagde zich heeft gericht. Het feit dat
gedaagde zijn on-line aanbod openstelt voor de wereldwijde markt speelt dus een rol,
voor zover het tot daadwerkelijke conmcts met een forum leidt. Het is daarbij
onontbeerlijk om de eisen van forseeability en purposeful availment uitdrukkelijk als
leidraad te hanteren, anders wordt de personal jurisdiction doctrine immers  te  ver
opgerekt en het constitutionele due process vereiste volledig uitgehold. On-line B2B
aanbieders zullen er evenwel rekening mee moeten houden dat - zeker zolang de
effecten van de beide eerste benaderingen nawerken - het rechtsmachtrisico soms
groter is dan mijns inziens gerechtvaardigd. Het hebben van een commerciele,
interactieve website kan dan vaak nog voldoende zijn voor het vestigen van personal
jurisdiction. Voor de on-line 828 overeenkomst maakt dit overigens weinig verschil,
aangezien ook onder de targeting benadering wordt aangenomen dat het afsluiten
van transacties in een forum tot rechtsmacht leidt.
Wat onder laatstgenoemde benadering niet duidelijk is, is of er meer nodig is dan
enkel een on-line B2B overeenkomst. In het verleden is door de hoogste

188
Zie ook Winjield  Collection,   Ltd.   V.   McCauley,  105 F. Supp. 2d 746,750 (E.D. Mich. 2000): 'this
court observes that the need for a special Internet-focused test for '*minimum contacts" has yet to be
established It seems to this court that the ultimate question can still as readily be answered by
determining whether the defendant did, or did not, have sufficient "minimum contacts" in the forum
state. The manner of establishing or maintaining those contacts, and the technological mechanisms
used in so doing, are mere accessories to the central inquiry.'
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Amerikaanse rechter in een zaak met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst
wel aangenomen dat een enkele transactie in een forum voldoende is voor personal

189

jurisdiction (single contract contact), maar in andere uitspraken werd deze
190

opvatting vervolgens weer gelogenstraft. De onduidelijke situatie die hierdoor is
ontstaan heeft in navolgende jaren tot verschillen in de lagere rechtspraak geleid met
betrekking tot de contacts die noodzakelijk zijn voor personal jurisdiction bij

191overeenkomsten. De verruiming van personal jurisdiction door technologische
ontwikkelingen en het ontstaan van de elektronische handel, betekent dat bedrijven
ook rekening moeten houden met een ruime benadering bij on-line B2B
overeenkomsten. Met andere woorden bedrijven zullen het rechtsmachtrisico in
moeten calculeren vanaf het moment dat on-line transacties worden aangegaan. Een

uitzondering wordt mogelijk gernaakt in het geval dat sprake is van anonieme
192

transactiemodellen, omdat vooraf niet duidelijk is met wie wordt gecontracteerd.
Naar mijn mening zal in de minimum contacts test relevant moeten zijn of de
identiteit alsmede de locatie van de wederpartij kenbaar zijn. In veel gevallen zullen
partijen elkaar in het on-line B2B transactieverkeer echter (willen) kennen, omdat het
vaak orn high-value transacties gaat en de identiteit een rol speelt bij het wegen van
de  betrouwbaarheid en reputatie   van een partij. Aangezien  ook hier evenwel  niet
helder is of en in hoeverre de rechtspraak in deze richting wordt vervolgd, doen
bedrijven er - vanuit overwegingen van voorspelbaarheid en rechtszekerheid -
verstandig aan om het rechtsmachtrisico vooraf middels een forumkeuze te beperken.

3.2.2.2.3.3 Doctrine
Naast de ontwikkelingen in de rechtspraak is mede relevant het in de doctrine
gevoerde debat over de regulering van het Internet en de rol van het traditionele recht
- Oberhaupt of in de huidige vorm - daarin. E6n van de aandachtsgebieden in deze
discussie is de vaststelling van rechtsmacht. De centrale vraag is of grenzen op het
Internet niet dusdanig vervagen en het ontbreken aan geografische kenbaarheid niet
zodanig is dat territoriaal georienteerde aanknopingspunten volledig ineffectief zijn
geworden.
Sommigen gaan zover door van een nieuwe wereld of plaats te spreken, aangeduid

als Cyberspace, die aparte behandeling behoeft. Deze nieuwe plaats wordt193 194

189 McGee  v.   International   Life   Insurance   Co.,  2  LEA.  2d,  213.  Zie  ook  Zippo   Mfg.   Co.  v.   Zippo  Dot

Com, 1997,952 F. Supp. 1119 (1997), waarin naar McGee wordt verwijzen
190 Burger King Co,11 v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528, 534-5 (1985), Ziegler v. /ndian River County, 64

F.3d  at 473  (1995), FCS Samoa Packing  Co.  v. Blue Continent Products  (PT})  Ltd,  83  F.  Supp.  2d

1151 (S.D.Ca. 1998).
191

Burger King Com. v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528,544, noot 21 (1985): 'A continued division among
lower courts respecting whether and to what extent a contract can constitute a contact for purposes of
due process analysis.' Zie ook Justice White (dissenting) in Lakeside Bridge & Steel Co.  K Mountain
State  Construction  Co.,445  US 901, 909-10,63 L.Ed. 2d 325,100 S.Ct. 1087 (1980). Stephens 1986,
p. 95-8, Gentile 1981, p. 375,376,384-8, Brewer 1983, p. 8-10, 13, Goodman 1983, p. 1640, Cox
1986, p 886-9.

192 Zie »'infield Collection, Ltd. v. McCaulo,, 105 F. Supp. 2d 746 (E.D. Mich. 2000), over contracteren
via de on-line E-Bay veiling.

193
Zie Johnson & Post 1996. Vergelijk ook Katsh 1993, p. 410, 414 e.v., Lessig 1995, p. 1743-4,1754,
Burk 1996, p. 8, Bumstein 1996, p. 82.
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volgens hen ten opzichte van de fysieke wereld begrensd door computerschermen en
wachtwoorden. De onmogelijkheid om Cyberspace volgens de traditionele
geografische grenzen in te delen, zou tot gevolg hebben dat 'the ability of physical
location to give notice of which sets of rules apply' erodeert. 195 Hetzelfde zou gelden
voor de regels inzake personal jurisdiction, omdat geografische kenbaarheid bij on-
line conmcts zonder nadere maatregelen minimaal zou zijn. Het territoriale karakter
van de minimum conmcts test zou derhalve niet te verenigen zijn met de territoriale
onverschilligheid van het Internet.196 Om die reden zijn - zo de opvatting - in de on-
line context andere dan in de fysieke wereld geldende wetten, zogeheten cyberregels,
noodzakelijk. Zelfreguleringsinitiatieven van Internetgebruikers en in het bijzonder
acces providers vervullen een belangrijke rol bij de invulling van deze regels - in de
vorm van bijvoorbeeld een Netiquette of door de Lex Mercatoria geYnspireerde
regelkaders. Een dergelijke strikte scheiding tussen on-line en off-line recht en tussen
zelfregulering en overheidsregulering is n«ins inziens niet erg realistisch. De
opvatting geeft echter het pessimisme van een aantal jaren geleden over het
toepassen van de traditionele juridische concepten op on-line activiteiten goed weer.
Op verschillende terreinen wordt weliswaar erkend dat zelfregulering of co-
regulering een belangrijke rol kan spelen, maar dat neemt mijns inziens niet weg dat
overheidsregulering ofhet traditionele recht erg relevant blijft.
De jurisprudentie  op het gebied van personal jurisdiction vertoont weliswaar een
grote mate van verwarring bij rechters, maar dit heeft volgens mij vooral te maken
met het feit dat rechters de nieuwe technologie aanvankelijk niet goed wisten te
plaatsen binnen de doctrine. Het is dus niet zo dat er geen relevante contacts nneer
kunnen worden gevonden. Rechters hebben zich teveel blind gestaard op het virtuele
karakter van het Internet en de functie van websites en e-mail communicatie om zich
vervolgens te weinig gelegen te laten liggen aan de traditionele vereisten van
purposeful availment en forseeability. Ofschoon partijen bij on-line activiteiten te
maken kunnen krijgen met een gebrek aan personele en geografische kenbaarheid,
zal dit probleem in het geval van on-line 828 transacties te overzien zijn. De
gevallen waarin geen forumkeuze is gemaakt, zullen gering zijn en vaak zullen
partijen elkaar - ondanks het feit dat de communicatie on-line geschiedt - kennen.
Indien zij elkaar niet kennen of niet weten waar de wederpartij is gevestigd, zal aan
de hand van de feiten niettemin kunnen worden vastgesteld of sprake  is van zodanige
omstandigheden dat het forum voor gedaagde voorspelbaar was (forum notice). Voor
bedrijven zal het van belang zijn om de wederpartij op de hoogte te stellen van de
hun vestigingsplaats.

Een andere opvatting is dat het bestaande recht kan worden omgevormd tot een
197

Internetbestendig regelkader. Problennen onder de personal jurisdiction zijn

194
Het door de auteurs aansluiten bij het fysieke begrip 'plaats' (Cyberspace is een nieuwe plaats) is
mijns inziens ongelukkig, omdat dat doet suggereren dat er toch nog een (nieuwe) lokatie is. Dat nu is
juist niet het geval en de oorzaak van juridische problemen.

195
Johnson & Post  1996.

196
Ook in deze zin  Burk  1996.

197
Zie  Lessig  1999, p.  193.
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hooguit gradueel toegenomen door het Internet. Het verschil tussen Cyberspace
transacties en off-line transacties zou in de zelfreguleringsbenadering dan ook veel te
sterk zijn gesteld:

'(b)oth involve people in real space in one territorial jurisdiction transacting
with people in real space in another jurisdiction in a way that sometimes

,198causes real-world harms.

Terecht wordt afstand genomen van de opvatting dat het Internet een nieuwe plaats
vormt die aparte (zelf)regulering behoeft. Het Internet is een computernetwerk dat
gebruikt kan worden als communicatiemiddel om bijvoorbeeld on-line transacties
aan te gaan en niet een locatie of ruimte. De personen of bedrijven die het Internet
als communicatiemiddel gebruiken, bevinden zich op een geografische bepaalbare
locatie en zweven niet ergens in Cyberspace. In de regel bevindt die locatie zich

199binnen de grenzen van een land of staat.
Voorts wordt erop gewezen dat on-line aanbieders niet automatisch moeten worden
onderworpen aan rechtsmacht wereldwijd ingevolge de moeilijke controleerbaarheid
van on-line informatiestromen. De technologie - denk aan on-line filter- en
identificatiemechanismen - zal namelijk toenemend mogelijkheden voor controle

200bieden. Inderdaad moet - zo meen ik - worden geconstateerd dat de personal
jurisdiction doctrine ondanks nog steeds niet overwonnen aanloopproblemen
vanwege de noviteit van de techniek - en de rechterlijke "onhandigheid" in de
omgang hiermee - over het algemeen goed in staat hjkt tot aanpassing aan de nieuwe
situatie. Het gebrek aan geografische kenbaarheid kan problematisch zijn, maar is
niet onoverkomelijk en in on-line B2B transacties naar verwachting eerder
uitzondering dan regel.

Een actievere benadering ten opzichte van de techniek en de daarin besloten
mogelijkheden om kenbaarheid in de Internetarchitectuur een permanente plaats te
geven ligt ten grondslag aan de derde opvatting. Niet de aard van Cyberspace moet
centraal worden gesteld, maar de technologie die aan sterke veranderingen
onderhevig is. Onder de toenemende invloed van voornamelijk de commercie wijzigt
het Internet sterk van karakter. Cruciaal is dat overheden de inrichting van de
(technische) architectuur van het Internet zodanig kunnen beinvloeden dat deze de
bestaande regelgeving ondersteunt. De code die ten grondslag ligt aan de techniek,
wordt in deze zienswijze beschouwd als een geheel eigen vorm van regulering die
kan conflicteren of wedijveren met het traditionele recht. Deze opvatting gaat verder
dan de vorige doordat de techniek een regulerende en niet zozeer faciliterende rol
wordt toebedeeld. In deze visie ontmoet het traditionele recht op het gebied van het
Internet wel degelijk problemen, omdat het wordt gedwongen tot voorheen niet
bestaande keuzes en in zijn huidige vorm niet behoeft te zijn toegesneden op
regulering van specifieke Internetsituaties. Daar kan binnen het recht in combinatie

198
Goldsmith 1998a, p.  1200.

199
Zie ook de paragrafen 4.2.1.1.3 en 4.2.2.2.4.2.

200
Goldsmith  19983, p 1218-9 en 1224-7.
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met de techniek echter een antwoord voor worden gevonden. 201

In het licht  van de personal jurisdiction doctrine  kan de theorie als volgt worden
geYnterpreteerd: de (op code gebaseerde) geografisch onverschillige inslag van het
Internet maakt toepassing van op geografie gebaseerde jurisdictieregels
problematisch. De architectuur van het Internet is evenwel geen statisch gegeven en
kan dusdanig worden gewijzigd dat geografische onverschilligheid wordt omgezet in
geografische kenbaarheid. Zo kan door middel van een systeem van digitale
certificaten bij het binnenklikken van een site of bij  het completeren van een on-line

bestelling automatisch een jurisdictiecontrole worden verricht bij de klant. Het
controleren van de jurisdictie van waaruit de wederpartij contracteert, kan als functie
kunnen worden ingebouwd in browsers. Vergelijkbaar met cookies - als deze niet
reeds automatisch worden aanvaard door de gebruiker - kan uitdrukkelijk om
acceptatie worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn in het geval dat
activiteiten worden ontplooid die met overal toegestaan zijn, zoals het aanbieden van
on-line gokdiensten. Maar ook bij Internetshops die slechts diensten aanbieden aan
een beperkt - bijvoorbeeld lokaal - publiek, kunnen dergelijke faciliteiten worden
ingebouwd. Ook kan in browsers een opt-in dan wel opt-out functionaliteit

202

worden geimplementeerd ten aanzien van rechtsstelsels. Dit houdt in dat gebruikers
bepaalde rechtsstelsels zouden kunnen in- of uitsluiten, wanneer informatie
daaromtrent is opgenomen in de source van websites of op een andere manier
beschikbaar is. De praktijk laat zien dat er in het bijzonder als gevolg van de
commercialisering van het Internet en daarmee samenhangend de behoefte aan het
gebruik van encryptie langzaam aan architectures Of control ontstaan die
authenticatie en identificatie op het Internet mogelijk (moeten) maken.  In203

aansluiting daarop zal de techniek ook in staat zijn om:

'a regime that identifie(s) individuals based on jurisdiction ,204

tot stand te brengen, dat aansluit op de huidige personal jurisdiction doctrine. De
claims over het geografische tekort van Cyberspace zoals die in de eerste opvatting
tot uitdrukking kwamen gaan niet noodzakelijkerwijs meer op voor een zich in een
geheel andere richting ontwikkelend Internet. Kenbaarheid behoeft - ook buiten de
situatie dat serieuze contractpartijen genoegzaam bekend zijn met elkaars
geografische omstandigheden vanwege eenduidige contacten die voor en tijdens het
contracteren werden gelegd - bij Internettransacties dus geen problemen op te
leveren. De applicaties die worden ontwikkeld bovenop de zich niet om geografie
bekommerende basisarchitectuur van het Internet kunnen het oproepen van
jurisdictie-informatie inbouwen in het transactieproces. In hoeverre deze
ontwikkelingen in alle opzichten wenselijk zijn en welke keuzes daarbinnen worden

201
Zie alles Lessig 1999, p. 20,22-3,30,193,199,205.

202
Ook komt het bijvoorbeeld voor dat een on-line bestelproce(lure automatisch wordt beeindigd, indien
de klant een adres invoert waar de on-line aanbieder niet levert. Op die manier kan de klant dus nog
wei kennisnemen van het on-line aanbod.

203
Lessig 1999, p. 30.

204
Lessig 1999, p. 162-3.
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gemaakt, is mijns inziens niet alleen een private zaak maar behoeft ook zeker
205aandacht van overheden.

Het Internet bevat iets nieuws in de zin dat geografische en personele kenbaarheid in
veel meer gevallen minder vanzelfsprekend is. Binnen de personal jurisdiction

206
doctrine kan en moet daar echter rekening mee worden gehouden. De minimum
contacts test zelf bevat volgens mij een belangrijke incentive voor vervulling van het
kenbaarheidsvereiste door partijen. Partijen hebben er namelijk belang bij om
eenduidige mededelingen te doen omtrent hun identiteit en geografische locatie.
Bedrijven dienen te weten op welke plaats hun handelen effect sorteert, alvorens daar
voor de rechter te kunnen worden geroepen (vereiste van forseeability en purposeful
availment). Partijen doen er dan ook goed aan om - via de website of per e-mail -
hun vestigingsplaats aan elkaar bekend te maken. Overigens ligt het voor de hand dat
professionele partijen gezien het zakelijke karakter van hun betrekkingen dergelijke
gegevens hoe dan ook uitwisselen of daarvan reeds op de hoogte zijn door eerdere
contacten of bekendheid met een bedrijf. Vanuit het oogpunt van professionaliteit
mag voorts worden verwacht dat het verstrekken maar vooral ook het inwinnen van
de relevante informatie standaard onderdeel uitmaakt van het zakelijke
handelsverkeer.

3.2.2.2.3.4 Beperking van het aanbod en misleiding door de wederpartij
Op basis van voorgaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat de minimum
contacts test in het licht van de huidige technologische ontwikkelingen onverkort kan

207worden toegepast op on-line B2B overeenkomsten. In voorgaande paragraaf werd
duidelijk dat de idee dat on-line activiteiten een fundamenteel andere behandeling
vergen dan off-line handelingen, voornamelijk voortkomt uit de door de
achterliggende historie bepaalde structuur en werkwijze van de netwerktechnologie.
Deze structuur ontstond met het oog op militaire doeleinden en niet commercieel
gebruik van het netwerk. De oorspronkelijke eisen aan het netwerk - namelijk
behoud van een effectief communicatienetwerk bij een nucleaire aanval - zijn
tegengesteld aan de eisen die de overheid en het bedrijfsleven aan het Internet stellen
- namelijk het bepalen van grenzen en jurisdicties. Daardoor verandert het karakter
van de oorspronkelijke infrastructuur. Boven op het a-geografische IP-

205
Zie Geist 2001, p. 50, die er terecht op wijst dat de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan dat er
nog nauwelijks een discussie over bijvoorbeeld privacy-aspecten van deze nieuwe technologieen heeft
plaatsgevonden.

206
Overigens  is de persona/ junsdiction doctrine niet zonder kritiek gebleven  en  zijn   in de literatuur
stemmen  voor hervorming ervan te horen, zie bijvoorbeeld Borchers  1992, p. 153-7; luenger  1998,  p
302-3. Op deze plaats wordt de doctrine evenwel slechts op haar Internetbestendigheid getoetst.

207
Ook in deze zin Perritt 1998, onder I. Zie verder Goldsmith 19983, p. 1199; Goldsmith 1998b, p. 475,
Stein  1998,  p. 1167. Vergelijk Perritt  1998,  die geen probleem  ziet voor toepassing  van de personal
junsdiction doctnne in het kader van het Internet, maar wel een vorm van pnvate governance
voorstelt vanuit de - volgens hem ware - problematiek van erkenning en tenuitvoerlegging van
vonnissen  in den vreemde. Anders: Johnson  &  Post  1996,  Burk  1996.  Vergelijk ook Katsh   1993,  p.
410,414 e.v., Lessig 1995, p. 1743-4,1754, Burk 1996, p. 8. Zie ook Exon 2000, p. 48-54, die pleit
voor het stimuleren van forum notice door middel van registratie van de vestigingsplaats van
bedrijven eventueel in combinatie met de oprichting van een cybercourt.
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adresseringssysteem worden diensten gebouwd die het mogelijk maken om
geografische be&rkingen aan te brengen dan wel geografische kenbaarheid te
bewerkstelligen. On-line aanbieders krijgen daarmee effectieve mogelijkheden in
handen om het on-line aanbod structureel te beperken tot klanten uit bepaalde landen
of staten dan wel in de gaten te houden in welke fora met klanten wordt
gecontracteerd. Transacties met klanten uit bepaalde fora kunnen daardoor worden

209geweigerd teneinde het rechtsmachtrisico in de hand te houden. De rechter zal
daar mijns inziens ook rekening mee moeten houden bij de vraag of personal
jurisdiction over een gedaagde kan worden gevestigd. Naast het feit dat het aldus
beter mogelijk is om het on-line aanbod uitdrukkelijk tot een bepaald publiek te
richten, kan worden aangenomen dat de on-line aanbieder kennis bezit omtrent de
fora waarin zijn klanten zich bevinden. Een on-line aanbieder die zijn aanbod
beperkt door middel van vaststelling van de jurisdictie - al dan niet middels
technologie - van waaruit klanten contracteren, richt zich tegelijkertijd welbewust op
een of meerdere bepaalde fora en vervult aldus in beginsel het purposeful availment
en forseeability vereiste van de personal jurisdiction doctrine. Indien bovendien
goederen of diensten worden geleverd in het betreffende forum, zal personal
jurisdiction daar naar mijn mening gerechtvaardigd zijn. Volgens de Supreme Court
in New York kunnen on-line aanbieders zich ten aanzien van in het forum illegale
activiteiten - zoals gokken - niet verschuilen achter de techniek - door het plaatsen
van servers in het buitenland. Zeker wanneer duidelijk is of zou moeten zijn dat
klanten uit het forum deelnemen aan die activiteiten.21  Dit ligt in het verlengde van
mijn eerder geuite opvatting dat de plaats van de server of de provider in principe
willekeurige en derhalve irrelevante contacts zouden moeten zijn. Overigens is het in
de rechtsoraak niettemin voorgekomen dat dergelijke conmcts een aanvullende rol
spelen.

21f

In dit verband rijst de vraag of personal jurisdiction over een on-line aanbieder ook
nog kan worden gevestigd, indien de klant hem heeft misleidt over zijn
vestigingsplaats en zo de beperkingen heeft omzeild. Kan bovendien van de on-line
aanbieder worden geeist dat deze technische beperkingen inbouwt teneinde de
gelegenheid tot misleiding te verkleinen of is het voldoende dat hij duidelijke
mededelingen over de beperking van het aanbod tot een bepaald gebied opneemt?
Voor zover bekend, is er geen rechtspraak over daadwerkelijke misleiding door
klanten. Wel lijkt het erop dat een beperking van het on-line aanbod meer moet zijn
dan een mededeling of de onmogelijkheid om een order te plaatsen indien de klant
een adres van buiten het gekozen doelgebied opgeeft. In de rechtspraak werd een
beperking in de vorm van de invoer van een postcode en een tweetal clickwrap

208
Zie  Geist 2001, p.  51-7,  voor een overzicht en bespreking  van de mogelijkheden.  Zie ook Vartanian
2000, p. 5, die wijst op het opstellen van uniforme beginselen voor het target-en en beperken van het
on-line aanbod teneinde de rechtszekerheid voor on-line business te bevorderen. Verder: ABA 2000,

209 P. 27.
Zie ook ABA 2000, p. 20.

210
People  v.   World  Interactive  Gaming,  114  N.Y.S.  2d 844 (1999), 1999 N.Y. Misc. LEXIS 425 (S.C.
N.Y. 1999).

211
Amberson   Holdings   LLC  v.   Westside   Story   Newspaper,  No.  00-1\08   (D N.J.   2000)   (serverlokatie
speelt een rol, maar is onvoldoende voor minimum contacts).
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agreements waarmee de gebruiker bevestigt binnen het doelgebied te wonen door de
212Amerikaanse rechter niet gehonoreerd. Mijns inziens is dat een strikte benadering

en zouden on-line aanbieders bredere mogelijkheden moeten hebben om beperkingen
in te voeren en niet moeten opdraaien voor misleiding door de klant, indien de
beperkingen duidelijk herkenbaar en onontkoombaar zijn. Van de on-line aanbieder
mag naar mijn mening verlangd worden dat deze effectieve maatregelen treft,
bijvoorbeeld door het afbreken van een transactie op het moment dat een adres
buiten het aanbiedingsgebied wordt ingevoerd door de klant. Het is vrij eenvoudig
om een dergelijk mechanisme in te bouwen in het transactieproces op de website.
Dat betekent dus dat er - zo meen ik - wel meer dan slechts een mededeling over de
beperking van het aanbod op de website vereist is. Overigens ging het in de
aangehaalde rechtszaak om het webcasten vanuit Canada waar deze activiteiten in

tegenstelling tot de Verenigde Staten legaal zijn. Aannemelijk is dat strengere eisen
aan beperkingen worden gesteld, indien sprake is van on-line activiteiten die in het
forum - maar niet overal daarbuiten - illegaal of strikt gereguleerd zijn dan wanneer

213sprake is van on-line B2B transactieverkeer.

3.2.2.2.4  Beperkingen aan personal jurisdiction
Ook wanneer rechtsmacht op basis van de minimum contacts test gerechtvaardigd is,
kan de rechter het geschil naar een andere bevoegde rechter verwijzen op grond van

214
forum non conveniens overwegingen. Binnen de personal jurisdiction doctrine
gaat het erom dat rechtsmacht in de gegeven omstandigheden redelijk is. In
voorkomende gevallen kan het redelijker zijn om het geschil te laten beslechten door
een andere, eveneens bevoegde rechter. Ten behoeve van een eventuele verwijzing
worden belangen van eiser, gedaagde en het forum afgewogen, waarbij de keuze van
eiser evenwel groot gewicht wordt toebemeten indien deze het eigen forum
betreft. Factoren die meewegen zijn aan de kant van de gedaagde onder meer

215

toegang tot bewijs, beschikbaarheid van getuigen en andere praktische problemen die
een rechtsgang moeilijk en duur kunnen maken. Bij het forum kan meespelen de
overbelasting van het gerecht, het belang bij beslechting van een geschil in het
forum, het belang bij toepassing van een bekend recht, vermijden van ingewikkelde

216conflict Of laws problemen en de toepassing van een vreemd recht. Het
internationale karakter van een rechtsverhouding kan overigens bijzondere eisen
stellen aan de fairness of convenience test. De belasting om voor een Amerikaanse
rechter te verschijnen kan vanwege de fysieke afstand voor een buitenlandse partij

212
Twentieth Century Fox Film Corp. v. iCraveTV, US Dist. LEXIS 1013 (W.D. Pa. 2000). Zie over
dem zaak·. Michael A. Geist, 1CraveTV And The New Rules Of Internet Broadcasting, 23 U. Ark.
Little Rock L. Rev. 223 (2000).

213
Zie ook People v. World interactive Gaming, 714 N.Y.S. 2d 844 (1999), 1999 N.Y. Misc. LEXIS 425
(S.C. N.Y. 1999) (0#-shore gambling)

214
Zie Gu(f OH v. Gilben, 330 US 501 (1947), Piper Aircraj  Co. v. Rq·no, 454 US 235 (1981). Ook in
een meerderheid van de staten wordt het leerstuk erkend, Del  Luca & Zaphiriou  1995, p. 405. Zie ook
28 USC § 1404 (a), dat een codificatie van hetforum non convenience leerstuk bevat

215
Voorbeelden van de toepassing van dit leerstuk: Irrigation & industrial Development Co. v. indag
S.A.. 315 N.Y .S. ld 196. Mollendo Equipment  Co.  Inc. v.  Sekisan  Trading Co.,392 3 Y .S. ld 421.

216
Gu(fOil v. Gi/ben, 330 US 501,508-9 (1947).
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groter zijn dan voor een Amerikaanse gedaagde. Indien in een dergelijk geval het
belang van staat en eiser bij berechting van het geschil in het betreffende forum
gering is, zal de vestiging van personal jurisdiction op basis van forum non

217conveniens kunnen worden afgewezen.

Bij de weging van factoren is het voorgekomen dat de rechter de plaats van de
service provider die een website host een rol heeft laten spelen. De factor werd
uiteindelijk enkel daarom niet van belang geacht, omdat het geschil een andere
website van de betreffende partij betrof en die bij een in een ander, niet relevant

218forum gevestigde service provider werd gehost. Mijns inziens zou een dergelijke
factor - evenals de plaats van de server waarop de website is opgeslagen - niet
moeten worden meegewogen bij de vaststelling of sprake is van forum non
conveniens. Op zijn minst zou deze met grote voorzichtigheid moeten worden
behandeld, omdat het over het algemeen willekeurige en eenvoudig te manipuleren
omstandigheden betreft. Dit kan mogelijk anders liggen, indien de service provider
mede dient te getuigen en/of relevant (fysiek) bewijs onder zich heeft en er tevens
andere factoren richting het betreffende forum wijzen.

3.2.2.3 Vergelijking

3.2.2.3.1 Algemeen
Zowel de EEX-Vo als de personal jurisdiction doctrine houdt zich bezig met de
vraag in welk land een grensoverschrijdend conflict voor de rechter kan worden
gebracht. In het eerste geval worden slechts internationale conflicten bestreken, in

219

het tweede geval tevens interstatelijke conflicten in verband met het federale karakter
van de Verenigde Staten en de vrij autonome positie van de afzonderlijke staten
daarbinnen. Ook wordt in beide systemen beoogd om een geschil aan te knopen bij
een bepaald territoir; meer specifiek dient een geografisch bepaalde plaats voor
berechting van het geschil te worden gevonden. De weg naar de aanwijzing van een
bevoegd forum vertoont evenwel grote verschillen tussen beide systemen.
In de EEX-Vo worden duidelijke regels gehanteerd voor het bepalen van de
rechtsmacht van de rechter bij contractuele rechtsverhoudingen. Het kent de reeds

. 220
door Justinianus gecodificeerde hoofdregel van het actor sequitur forum rei. Eiser
heeft daamaast de keuze om een geschil voor het alternatief bevoegde forum
solutionis aan te brengen. De ratio achter deze regels is om een forum dat gunstig
gelegen is rechtsmacht te verlenen. geriefelijk voor gedaagde om zich te verdedigen

dan wel geschikt om procesmatige redenen. De personal jurisdiction doctrine is
daarentegen gebaseerd op rechtspraak, welke - wat wordt genoemd - mechanische
jurisdictieregels zoals de EEX-Vo hanteert juist sterk afwijst. Onder de vigerende

217
Vergelijk Juenger 1984, p. 1210-1 en Borchers 1992, p. 132-3. Asohi Metal Industry Co., Lid. v.
Superior Coun of Cal(fomia, 94 L.Ed. 2d 98 (bovendien dient zorgvuldig te worden omgesprongen
met buitenlandse relaties).

218
Dostana  Enterprises  LLC v.  Federal  Express  Corp.,2000 US Dist. LEXIS 11726 (S.D.N.Y. 2000).

219
Zie Strikwerda 2000, nr. 209, Scoles & Hay  1992, § 2.1.

220
Zie Juenger 1984, p. 1203.
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minimum contacts test is sprake van een speurtocht naar alle mogelijke factoren die
getuigen van een zich welbewust op de forumstaat gericht hebben door gedaagde
teneinde deze aldaar voor de rechter te kunnen dagvaarden. De doctrine is gebonden
aan algemene beginselen die in principe gelding hebben voor alle soorten
rechtsbetrekkingen en per concreet geval opnieuw dienen te worden ingevuld. De
nadruk ligt onder de personal jurisdiction  op het handelen  van de gedaagde  en  niet
zozeer de onderliggende rechtsverhouding zoals bij artikel 5 sub 1 EEX-Vo het geval
is. De doctrine beoogt een tweetal doelstellingen in zich te verenigen: enerzijds het
waarborgen van due process ten opzichte van de gedaagde en anderzijds het

garanderen en afgrenzen van de soevereiniteit van staten binnen het federale
systeem. Hierdoor gaat de minimum contacts test niet alleen over fairness en
convenience voor een gedaagde, maar tevens en vooral over het bestaan van een
relatie met (het grondgebied van) een staat. Ook indien het gerechtvaardigd en
handig is voor een gedaagde om in een bepaalde staat voor de rechter te verschijnen,
kan de test niettemin negatief beslissen bij het ontbreken van de noodzakelijke

221contacts. Bij de EEX-Vo spelen overwegingen van soevereiniteit daarentegen
geen rol en gaat het - afgezet tegen de soort rechtsverhouding dat in het geding is -
enkel om gerechtvaardigde aanknopingspunten voor het vaststellen van de
rechtsmacht. Hierdoor kan het functioneler en pragmatischer omgaan met de vraag
naar rechtsmacht; de personaljurisdiction doctrine biedt echter een grotere mate van
flexibiliteit. Hoewel beide systemen ondanks de fundamentele verschillen gebaseerd
zijn op het bepalen van territoriale aanknopingspunten, is het in de EEX-Vo duidelijk
welke aanknopingspunten dit zijn, terwijl dit onder de personaljurisdiction doctrine
afhankelijk is van de feiten van het concrete geval. Het uitblijven van heldere regels
voor overeenkomsten heeft in de Verenigde Staten echter geleid tot conflicterende
uitspraken van lagere rechters, onvoorspelbaarheid en daarmee rechtsonzekerheid.
Overigens behoeven systematische verschillen niet altijd te leiden tot verschillen in
het internationaal privaatrechtelijke resultaat bij een contractueel geschil. Zowel de
EEX-Vo als de personal jurisdiction doctrine maakt onderscheid in general
jurisdiction en specific jurisdiction. Onder de EEX-Vo bestaat general jurisdiction
op  basis  van het forum rei evenals dat onder de personal jurisdiction doctrine  het
geval is. Van specijic jurisdiction is sprake bij de alternatieve bevoegdheidsregel
onder de EEX-Vo: ten aanzien van de litigieuze verbintenis uit overeenkomst kan
een zaak tevens worden aangebracht bij het forum waar deze verbintenis is of had
moeten worden uitgevoerd. De regel heeft voor koop en dienstverlening uitwerking
gekregen met de uitdrukkelijke bepaling dat in dit verband bij de plaats van levering
respectievelijk verstrekking wordt aangeknoopt. Ook in de personal jurisdiction
doctrine is het feit dat een verbintenis in een staat moet worden uitgevoerd een
relevante conmct die tot rechtsmacht kan leider. indien het geschil hieraan is
gerelateerd. Het resultaat onder de personal jurisdiction is alleen met minder
zekerheid te voorspellen, omdat de per geval verschillende feitenconstellatie van
belang is voor de uiteindelijke uitkomst.

221
Redish 1981, p. 1117.

87



HOOFDSTUK 3

3.2.2.3.2 On-line 828 overeenkomsten
Het meest in het oog springende verschil tussen de Europese en de Amerikaanse
situatie is de hoeveelheid rechtspraak die over het onderwerp van on-line activiteiten
in combinatie met rechtsmacht bestaat. Terwijl nationale rechters van de Europese
verdrags- en lidstaten evenals het Europese Hof- voor zover kon worden nagegaan -
nog geen enkele rechtsmachtvragen in verband met Internet behoefden te
beantwoorden, zijn Amerikaanse rechters reeds uitgebreid "aan het woord geweest".
Dit onderscheid is natuurlijk inherent aan het common law systeem, waarin
rechtspraak een andere en nadrukkelijkere positie inneemt. Het hangt tevens samen
met het feit dat in de Verenigde Staten niet slechts internationale, doch tevens
interstatelijke conflicten onder de personal jurisdiction doctnne vallen. De kans dat
de vraag naar de rechtsmacht zich voordoet, is daardoor beduidend groter. Tot slot
dient erop te worden gewezen dat het fenomeen elektronische handel en de onder dat
begrip begrepen activiteiten in de Verenigde Staten in de afgelopen jaren reeds
verder ontwikkeld waren dan in Europa. Dientengevolge deden zich eerder
conflicten op het gebied van on-line rechtsverhoudingen voor.
De grote verschillen in de benadering van de bepaling van de rechtsmacht werken
duidelijk door bij de on-line afgesloten overeenkomst. Ofschoon de Amerikaanse
rechtspraak vooral is gericht op andere on-line activiteiten, is deze niettemin relevant
voor on-line overeenkomsten. In de personal jurisdiction doctrine wordt - anders
dan in de EEX-Vo - minder duidelijk onderscheid gemaakt naar het onderwerp van
geschil, waardoor kwalificatie binnen de personal jurisdiction veel minder relevant
is dan onder de EEX-Vo. De personal jurisdiction doctrine heeft ten gevolge van222

de technologische ontwikkelingen al voor het tijdperk van de Internethandel een
duidelijke verruiming ondergaan, welke met de opkomst van het Internet verder is
doorgezet. De reden hierover is dat de onder deze doctrine noodzakelijke contacts
met een staat in fysieke zin veelal niet meer bestonden, terwijl aan vestiging van
personal jurisdiction over een buiten die staat woonachtige of gevestigde gedaagde
niettemin behoefte bleef bestaan. Het onderbrengen van Internet contacts in de

personal jurisdiction doctrine heeft evenmin als de pre-Internet rechtspraak op het
gebied van personal jurisdiction tot duidelijke regels geleid. Er wordt geworsteld
met de al niet erg doorzichtige beginselen om de Internetconmcts een plaats te geven
binnen de doctrine. Dit heeft aanvankelijk tot gevolg gehad dat de doctrine
onaanvaardbaar ver werd opgerekt, maar inmiddels wordt over het algemeen een
genuanceerdere benadering gekozen. Het wachten is nu nog op de Supreme Court
om te zien of deze de ingeslagen weg sanctioneert, waarbij dient te worden
aangetekend dat de antwoorden van de hoogste Amerikaanse rechter niet altijd
evenveel duidelijkheid scheppen. Het is mijns inziens niet aannemelijk dat rechters
in Europa een zelfde strijd zullen ondergaan als in de Verenigde Staten, aangezien de
regels op grond waarvan zij dienen te beslissen beduidend helderder zijn dan die
welke de personaljurisdiction doctrine vormen.

222
Het onderscheid bestaat wei, maar de algemene richtlijnen die uitgezet zijn in de jurisprudentie
hebben algemene gelding. De grotere vrijheid van de rechter bij de kwalificatie van een geschil kan
overigens mede aanleiding zijn voor rechtsonzekerheid in de personal jurisdiction doctrine.
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De conclusie ten aanzien van beide systemen is dat het huidige internationale en -
voor zover het de Verenigde Staten betreft - interstatelijke bevoegdheidsrecht geen
aanpassing behoeft in het licht van on-line transacties. De regels zijn vanwege hun
technologieonafhankelijke karakter ontvankelijk voor de nieuw ontstane situaties en
behouden dan ook hun intrinsieke waarde. Belangrijker nog: ze zijn noodzakelijk,
omdat er op enige wijze aan het territoir van een land of staat zal moeten worden
aangeknoopt om tot conflictbeslechting te komen. Dat deze aanknoping in de
onderzochte rechtsstelsels op fundamenteel verschillende manier gebeurt, doet
hieraan en aan hun Internetbestendigheid in principe niet af. Steeds zal er een rechter
moeten worden "gevonden" en die rechter dient in de fysieke wereld te worden
gelokaliseerd, waarbij het in beide gevallen om de vraag draait of van een persoon
kan worden geeist dat deze naar een vreemd land of een andere staat vertrekt om
aldaar voor de rechter te verschijnen. Een andere situatie ontstaat wanneer de inzet
van ICT de fysieke verplaatsing van (een der) partijen onnodig maakt - partijen
vechten het conflict voor de rechter bijvoorbeeld vanachter hun beeldscherm uit -
maar dat behoort voorlopig nog niet tot mogelijkheden. 223

Wat beide rechtsstelsels eventueel parten kan spelen in de zin dat de werking van het
internationaal en interstatelijk bevoegdheidsrecht gecompliceerd wordt, is de
kenbaarheidskwestie. Hierbinnen kan een onderscheid worden gemaakt naar
personele en geografische kenbaarheid, ofwel het kunnen kennen van de identiteit
van de wederpartij en de fysieke locatie waar deze zich bevindt. Beide gegevens zijn
van belang om een persoon voor de rechter te kunnen dagen, maar de informatie is
niet steeds of vaak niet noodzakelijk voor het aangaan van on-line overeenkomsten.
Bovendien kan de informatie vrij eenvoudig worden gemanipuleerd of
achtergehouden. Overigens is er op gewezen dat een partij ook een eigen
onderzoeksplicht heeft aangaande de betrouwbaarheid van de wederpartij.
Niettegenstaande de mogelijkheid dat bij on-line overeenkomsten een gebrek aan
personele en geografische kenbaarheid kan voorkomen, is dat in de on-line B2B
context naar verwachting niet een gangbaar scenario. Veelal zullen partijen elkaar
kennen of - zeker bij high-value transacties - willen kennen. Identiteit is een factor
die meespeelt bij de vaststelling van de reputatie en betrouwbaarheid van bedrijven
en daarmee relevant in de overwegingen om al dan niet met een onderneming
contracteren. Ook bij anonieme transactiemodellen speelt identiteit een rol -
bijvoorbeeld bij de aanmelding bij de betreffende on-line B2B marktplaats - ook al
zal deze op het moment van contracteren onbekend zijn. Voldoende is dan dat deze
achteraf - bij de verdere afwikkeling van de inmiddels totstandgekomen rechtsrelatie
- alsnog kenbaar wordt. Bovendien is sprake van een transformatie van het Internet
als a-geografisch - en in sommige gevallen anoniem of pseudoniem -
communicatiemiddel naar een netwerk van door de ontwikkeling van identificatie-
en lokalisatieapplicaties personeel en geografisch kenbare (commerciele) relaties.
Een duidelijk verschil met de EEX-Vo bestaat tot slot daar waar onder de personal
jurisdiction doctrine sprake is van een belangrijke stimulans om aan een potentiifle
gedaagde informatie te geven over de locatie waar een partij zich bevindt. Bewuste

223
Zie echter de verschillende initiatieven op het gebied van on-line dispute resolution (ODR):
<http://econfidence.jrc.it/default/show.gx?Object.object_id=EC_FORUM00000000000000A0>.
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kennis aan gedaagde omtrent deze locatie is namelijk noodzakelijk voor het vestigen
van personal jurisdiction in de eigen staat ten aanzien van de gedaagde. Onder de
EEX-Vo bestaat die prikkel juist niet, omdat de woonplaats van de eiser in beginsel
exorbitant is en - anders dan in de Verenigde Staten - niet wordt gewerkt met het
purposeful availment vereiste bij on-line B2B overeenkomsten. Het - vooral -
commerciele belang bij kennis over identiteit en fysieke locatie van (potentiele)
klanten dat voor ondernemingen veelal bestaat, leidt er echter toe dat dit juridische
verschil in de praktijk mijns inziens niet zo relevant zal blijken.

3.3 Business-to-consumer contracten

3.3.1  Belang van consumentenbescherming in het internationaal bevoegdheidsrecht

In het on-line rechtsverkeer wordt de on-line aanbieder geconfronteerd met het feit
dat consumenten uit landen waar ook ter wereld zich kunnen aandienen als klant bij
zijn bedrijf. In een dergelijk geval zal hij behoefte hebben aan duidelijkheid over het
internationaal bevoegde forum bij een eventueel geschil. Tevens zal hij het aantal
potentieel bevoegde fora willen beperken tot een enkel, zich in zijn nabijheid
bevindend forum. Lijnrecht tegenover deze positie staan de belangen van de
consument bij toegang tot het forum consumptoris. Door de ontwikkeling van de
elektronische handel is het dilemma scherper gesteld en heeft het tot discussies
geleid in het kader van de herziening van het EEX en de totstandkoming van de
EEX-Vo evenals de totstandbrenging van een wereldwijd executie-verdrag door de
Haagse Conferentie. Bij de EEX-Vo is de strijd in het voordeel van de consument
beslecht; in het ontwerpverdrag van Haagse Conferentie bestaat de mogelijkheid dat
- wenn iiberhaupt - een afgeslankte versie dus onder meer zonder bijzondere
bevoegdheidsregels voor internationale consumentenovereenkomsten wordt

224
aangenomen. In het nu volgende zullen de verschillende argumenten pro (1) en
contra (2) consumentenbescherming worden opgevoerd en zal tot slot een afweging
(3) volgen.

Ad  1. Argumenten pro
De consument wordt in het algemeen beschouwd als de economisch zwakkere partij
en daarmee de partij voor wie het financieel gezien moeilijker zal zijn om naar het
buitenland te reizen teneinde in den vreemde te procederen. Procederen is in het
eigen land vaak al geen goedkope bezigheid en de extra kosten alsmede de vreemde
taal en het ontbreken van de noodzakelijke kennis van het vreemde rechtsstelsel - of
de financiele mogelijkheden deze kennis in te huren - maken het niet ondenkbeeldig
dat rechtstoegang feitelijk een onmogelijkheid wordt voor de consument. De
consument zou dan worden belernmerd in het instellen van een vordering tegen de
on-line aanbieder, ondanks het bestaan van mogelijk gerechtvaardigde redenen om
dat wel te doen. Een situatie die in strijd is met het grondrecht van toegang tot de

224
Zie Hague Conference   2002,  nr.   5,   9   en   15. Zie Haines   2002,   over het project  van de Haagse
Conferentie in het licht van Internet.
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225rechter. Het onwenselijke resultaat van een forumkeuze kan voorts zijn dat de on-
line aanbieder feitelijk aansprakelijkheid voor zijn handelen uitsluit, indien de
consument niet in staat is om in het gekozen forum te procederen. In dit verband226

dient er overigens op te worden gewezen dat consumenten vaak slechts vorderingen
betreffende grote(re) waarden instellen, zodat het aantal claims door consumenten

227niet heel erg groot moet worden geacht.
Bovendien maakt de on-line aanbieder de keuze om zijn on-line aanbod aan een
wereldwijd - of op zijn minst internationaal - publiek open te stellen, daarmee zelf
het rechtsmachtrisico creerend. Bovendien zal de on-line aanbieder het risico naar
verwachting als bedrijfsrisico incalculeren en mogelijk als zodanig voor een - in
vergelijking met het (laten) bouwen van een website - niet al te hoge premie mee

228kunnen verzekeren. De on-line aanbieder kan er eveneens voor kiezen het on-line
aanbod tot 66n of enkele landen te beperken en zo dit risico in de hand te houden. 229

De on-line aanbieder zou zich dan ook daadwerkelijk moeten houden aan een
dergelijke beperking en deze niet als goedkoop excuus mogen opvoeren bij buiten
het gebied vallende internationale on-line consumentenovereenkomsten. Als regel
kan dan gelden dat een Internetconsument die de on-line aanbieder omtrent zijn
woonplaats misleidt, geen beroep mag doen op eventuele bescherming van het eigen

230internationaal bevoegdheidsrecht. Anders heeft de beperking namelijk weinig zin.
Ook kan de aanbieder ervoor kiezen het on-line aanbod te beperken tot niet-
consumenten. Dat heeft als voordeel dat hij niet wordt geconfronteerd met regels van
consumentenbescherming. Hiertegen kan worden opgeworpen dat het voor de on-
line aanbieder ondoenlijk is om de hoedanigheid van de klant vast te stellen. De
consument kan zich mogelijk vrij eenvoudig als professionele partij voordoen en de
scheidsliin tussen consument en niet-consument is hoe dan ook niet gemakkelijk te
trekken. Deze kwestie kan mijns inziens echter vrij eenvoudig worden opgelost

231

door de consument opnieuw voor eventuele misleiding van de on-line aanbieder te
laten opdraaien. Indien de on-line aanbieder een beperking in deze zin aanbrengt en
zich daar feitelijk ook aan houdt, zou de consument die zich anders voordoet zich
niet met succes mogen beroepen op bijzondere bevoegdheidsregels voor
consumentenovereenkomsten.
Voorts is het behoud of invoeren van consumentenbescherming in het internationaal
bevoegdheidsrecht een stimulans voor bedrijven om zich in te spannen voor een
goede afwikkeling van de uitvoering van on-line consumentenovereenkomsten. 232

Het risico dat in het vreemde - en mogelijk verre -forum consumptons zal moeten
worden geprocedeerd kan de on-line aanbieder ertoe aanzetten om te zorgen voor een

225
Zie artikel 6 EVRM. Bovendien vereist het EG-verdrag dat de bescherming van de consument wordt
versterkt (artikel 3 onder t).

226
Liesemer 1992, p. 1054.

227
Wallis 2000, p. 6 en 37.

228
In laatste zin Wallis 2000, p  6 en 38

229 NRCCL 2000, p. 3, Hazan 2000, p. 36
230

Ook in deze zin NRCCL 2000, p  4.
231

Zie paragraaf 2.3
232

Zie ook Wallis 2000, p. 8.
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tijdige en correcte levering van producten of diensten. Veelal zal het in handen van
de on-line aanbieder liggen orn het transactieproces tot een goed einde te brengen.
De consument wordt vaak met een volledig vastgelegd bestelproces geconfronteerd,
dient veelal van tevoren te betalen en kan vervolgens niet anders dan afwachten tot
het bestelde geleverd wordt. De suggestie die soms wordt gewekt dat de

233

consument enige inbreng - in de vorm van bijvoorbeeld onderhandelen over de
voorwaarden - zou hebben in het on-line transactieproces is over het algemeen

onjuist. De keus is - naast de keuze van de on-line aanbieder - meestal slechts234

tussen weI of niet on-line contracteren, waarbij on-line aanbieders er belang bij
hebben dat consumenten voor het eerste kiezen.
Een ander argument pro consumentenbescherming is dat hierdoor het vertrouwen
van de consument in het on-line contracteren wordt gestimuleerd. Het vertrouwen bij
de consument is een belangrijk punt van aandacht bij de ontwikkeling van de
elektronische handel. Hierin kan worden tegemoet gekomen door de consument de
zekerheid van het forum consumptoris te bieden. Niet alleen voor het geval dat er
daadwerkelijk een geschil rijst, maar ook reeds in een eerder stadium. Het feit dat de
on-line aanbieder de consument niet een keuze voor een vreemd en ver forum oplegt,
kan bij de consument vertrouwen wekken in de zin dat de on-line aanbieder zijn best
zal doen om het transactieproces correct af te wikkelen. Tenslotte zal de on-line
aanbieder er niet bij gebaat zijn om eventuele calamiteiten tot een rechtszaak uit te
laten lopen.
Een andere manier om het vertrouwen van de consument te stimuleren is de
oprichting van laagdrempelige alternatieven in de vorm van on-line dispute
resolution (ODR) mechanismen. 0DR is een vorIll van alternatieve

235

geschillenbeslechting die via het Internet plaatsvindt. Het rechtsmachtrisico kan een
belangrijke prikkel zijn voor bedrijven maar ook overheden om vaart te zetten achter
de ontwikkeling van dergelijke mechanismen. Juist vanwege het rechtsmachtrisico is
het mede in het belang van het bedrijfsleven dat rechtszaken worden voorkomen en
geschillen op een eenvoudige en goedkope manier kunnen worden beslecht. Bij ODR
kan de geschillenbeslechting volledig elektronisch worden afgehandeld zonder dat
partijen hun woon- of vestigingsplaats behoeven te verlaten. Dat betekent niet dat de
toegang tot de rechter voor on-line consumentengeschillen daarmee volledig zou
kunnen worden afgeschaft, maar de gang naar de rechter zou wel vaker dan voorheen
kunnen worden voorkomen. Door het Europese Parlement is in het kader van de
EEX-Vo aanvankelijk een verruimde forumkeuzebevoegdheid voor on-line
aanbieders voorgesteld, die gekoppeld zou moeten worden aan mogelijkheden van
alternatieve geschillenbeslechting (AGB) voor de consument. Het voorstel kwam
erop neer dat een uitsluitende keuze voor het forum van de on-line aanbieder bij on-
line consumentenovereenkomsten onder bepaalde voorwaarden geldig zou zon.
Consumenten dienden hierop duidelijk en ondubbelzinnig te worden gewezen v66r
sluiting van de overeenkomst en hem moesten bindende algemene

233
Zie ook Hazan 2000, p 35

234
Rice 2000, onder V.Cl en V.D.

235
Zie Wallis 2000, p. 7,8-9,10-11 en 37. Zie ook Van der Hof, p. 88-9. Zie over ODR: Hornle 2001 en
Dossier ODR 2001.
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geschillenbeslechtingmogelijkheden als tegenprestatie worden geboden door de on-
line aanbieder (voorstel artikel 17 bis). Overigens heeft de voorgestelde bepaling

236

voor zover het bindende AGB-beslissingen betreft geen toegevoegde waarde,
aangezien een geschil dan niet meer voor de rechter behoeft te worden gebracht.
Voorts wordt uit de destijds voorgestelde bepaling niet duidelijk of de AGB-instantie
zich tevens in het land van de on-line aanbieder mocht bevinden. Indien dat het geval
zou zijn geweest - en daar lijkt het sterk op - zou de Internetconsument er niet
zoveel aan hebben gehad, indien het geschil niet on-line kan worden afgehandeld
(ODR). De Europese Commissie heeft het amendement van het Parlement niet
overgenomen, omdat een dergelijke bepaling in bepaalde lidstaten tot strijdigheid
met hun nationale grondwet kan leiden en de noodzakelijke mechanismen voor een
goede werking van een dergelijke bepaling nog niet of onvoldoende operabel zijn.
Wet is toegezegd dat de situatie opnieuw wordt bekeken bij de evaluatie van de

237EEX-Vo vijfjaar na inwerkingtreding ervan.

Ad 2. Argumenten contra
Tegen het forum consumptoris ais bevoegdheidsgrond voor internationale on-line
consumentenovereenkomsten spreekt dat on-line aanbieders het rechtsmachtrisico
moeten kunnen incalculeren en beperken. Zij dienen een keuze voor 66n bepaald
forum te kunnen maken om aldus het gevaar om in alle mogelijke fora te worden
geroepen waar particuliere klanten min of meer toevallig wonen te ondervangen.  Dit
geldt overigens sterker voor kleine startende en nog niet erg kapitaalkrachtige
ondernemers dan grotere bedrijven voor wie het bestaan van het rechtsmachtrisico
met een kwestie van overleven is. Procederen in het buitenland kan voor kleine
ondernemingen evenals voor de consument financieel ondoenlijk of moeilijk zijn.
Indien dit niet mogelijk is zal de elektronisch handel onnodig worden belemmerd,
doordat bedrijven zullen aarzelen met het via Internet openstellen van hun aanbod
aan consumenten. Ook kunnen zij ertoe overgaan het aanbod te beperken tot een of
enkele bepaalde landen. Natuurlijk heeft de consument baat bij een zo groot mogelijk
keuze in het on-line aanbod. Een door de belemmerende werking van
rechtsmachtrisico bij de keuzebehoefte achterblijvend on-line aanbod is niet in het
belang van de consument. Het is moeilijk in te schatten, maar mijn indruk is niet dat
nu juist het rechtsmachtrisico - daar waar het zich voordoet - een barritre vormt
voor de ontwikkeling van de on-line consumentenmarkt. Wel zullen consumenten uit
bepaalde landen worden uitgesloten van de on-line markt, indien on-line aanbieders
hun aanbod beperken tot andere landen dan waar zij woonachtig zijn. Dat kan een
reeel en onwenselijk probleem opleveren, maar op enkele uitzonderingen na lijkt dit
met voor een meerderheid van de webwinkels op te gaan. Het argument lijkt dan ook
niet te worden gevoerd in het belang van de consument als wel in het economische
belang van het bedrijfsleven. De consument kan er natuurlijk ook zelf voor kiezen238

236
Zie Wallis 2000, p. 21.

237
Gewijzigd voorstel 2000, p. 5.

238
Zie bijvoorbeeld een ICC statement, waarin wordt gewezen op het feit dat consumenten uit
derdewereldlanden door het rechtsmachtrisico verstoken blijven van e-commerce. Afgezien nog van
de vraag of deze landen dezelfde regels als onder de EEX-Vo kennen, hebben deze consumenten over
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om zijn on-line aankopen te beperken tot nationale on-line aanbieders, maar dit is
noch in het belang van de consument noch in dat van on-line aanbieders.
Voorts zou zich een kostenopdrijvend effect gaan voordoen. On-line aanbieders
zullen het rechtsmachtrisico namelijk doorberekenen in de prijzen van hun producten
of diensten.  Ook hier valt te betwij felen of het scenario zich inderdaad zal voordoen.
Een van de (belangrijkste) redenen waarom on-line aanbieders consumenten lijken te
trekken, zijn gunstige prijzen. Indien het rechtsmachtrisico in voorkomende gevallen
wordt doorberekend, verslechtert de concurrentiepositie ten aanzien van on-line
aanbieders die dat niet (hoeven te) doen evenals ten aanzien van de traditionele off-
line aanbieders. Door de ontwikkeling van speciale vergelijkingsmechanismen is en
wordt het voor consumenten steeds gemakkelijker om de gunstigste on-line
aanbieder te bepalen en kan de dure aanbieder gemakkelijker op een competitieve
achterstand belanden. Zoals eerder opgemerkt, is het voorts niet ondenkbeeldig dat
dit risico door on-line aanbieders wordt ingecalculeerd en meeverzekerd als
bedrijfsrisico.
Een ander argument tegen consumentenbescherming is dat het Internet zelf reeds zou
bijdragen aan een versterking van de positie van de consument door het ontstaan van
mechanismen waarmee de consument zich sterker tegenover de on-line aanbieder
kan presenteren.239 De mogelijkheden zijn legio en omvatten onder meer het positief
beYnvloeden van de verkoopprijs door met een groep consumenten on-line te
contracteren, prijsvergelijkingsmechanismen waarmee prijzen bij verschillende on-
line aanbieders worden vergeleken, websites waar consumenten ervaringen over
producten en on-line aanbieders kunnen uitwisselen en transactiemodellen waarin
consumenten zelf aangeven voor welke prijs en onder welke voorwaarden zij een

240overeenkomst willen sluiten. Indien er een door partijen niet oplosbaar geschil
ontstaat, bestaat er voor de consument in de meeste gevallen evenwel geen alternatief
dan dit aan de rechter voor te leggen. Bestaat er wel een alternatief, zoals AGB of
meer specifiek ODR, dan zal toegang tot de rechter als ultimum remedium en
fundamenteel recht niettemin gewaarborgd moeten blijven.
Tot slot is een belangrijk argument contra consumentenbescherming gelegen in de

executiemoeilijkheden die kunnen optreden, wanneer het forum consumptoris de
vordering van de consument heeft toegewezen. Indien de on-line aanbieder
voldoende vermogen in het land van de consument heeft, zal tenuitvoerlegging daar
probleemloos kunnen plaatsvinden. Wanneer dat evenwel niet het geval is, zal de
consument mogelijk alsnog op een vreemde rechter aangewezen zijn voor de
tenuitvoerlegging van het vonnis. Feitelijk kan dit erop neer komen dat de consument
weliswaar gelijk heeft gekregen. maar dat gelijk niet kan omzetten in het
daadwerkelijk verkrijgen van bijvoorbeeld schadevergoeding of alsnog levering van
de bestelling. Daar staat overigens weer tegenover dat een negatieve rechterlijke
uitspraak nadelig kan werken op de reputatie van de on-line aanbieder, zeker
wanneer de consument zich bedient van de publicatiemogelijkheden van het Internet

het algemeen (helaas) andere zorgen dan de vraag of zij goederen dan wei diensten on-line kunnen
bestellen.

239 Zie ook hierna paragraaf 4.3.1.
240 Zie alles Prins 2001 a, p. 367, die tevens wijst op de risico's voor consumenten.
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en het vonnis alsmede de praktijken die tot het vonnis hebben geleid breed uitmeet
via het wereldwijde netwerk.

Ad 3. Afweging
De vraag bij wie het rechtsmachtrisico moet komen te liggen is erg relevant. Aan
beide kanten kan het risico tot onoverkomelijke problemen en zelfs tot feitelijke
rechtsonthouding leiden. Het dilemma dat daarmee ontstaat, kan enigszins worden
verzacht door de ontwikkeling van effectieve on-line alternatieve

geschillenbeslechtingmechanismen, waarbij de locatie van partijen niet uitmaakt.
Ook dan blijft de rechter echter van belang als ultimum remedium, zodat een keuze
onvermijdelijk is. Naar mijn mening dient in het bijzonder doorslaggevend te zijn dat
- voorgaande argumenten overziend - de consument ondanks de verbeteringen die
het Internet mogelijk maakt nog steeds in een afhankelijke situatie verkeert ten
opzichte van de on-line aanbieder. De on-line aanbieder kan het on-line
transactieproces naar eigen inzicht en wensen vorm geven en daarbij in meer of

241mindere mate rekening houden met de consument. Vaker zal de consument in de
verhouding met de on-line aanbieder de zwakkere van de twee zijn en aan het kortste
eind trekken, zeker wanneer deze laatste als wapen "eerst betalen dan leveren" inzet.
De on-line aanbieder heeft ook betere mogelijkheden - door middel van verzekering
of door beperking van het on-line aanbod - om zich in te dekken tegen het
rechtsmachtrisico.

3.3.2 Forumkeuze door partijen

3.3.2.1 EEX-Vo

3.3.2.1.1  Beschermingsbeginsel
De forumkeuzebevoegdheid wordt bij internationale consumentenovereenkomsten

242beheerst door het bescherrningsbeginsel. Op deze manier wordt getracht de
economische noodzaak van het gebruik van forumkeuzeclausules in het
handelsverkeer in evenwicht te brengen met het risico van economische

243
onderdrukking  van een zwakkere partij, zoals een consument. Zoals opgemerkt
kan vooralsnog worden aangenomen dat ook in het on-line rechtsverkeer de
consument in een afhankelijke positie ten opzichte van de on-line aanbieder verkeert.
Het beschermingsbeginsel komt tot uitdrukking in verschillende beperkingen of
vereisten die aan het gebruik van de forumkeuze in internationale B2C
overeenkomsten worden gesteld: (a) de beperking van de toepassingsmogelijkheden,
(b) het bepaalbaarheidsvereiste en (c) de vormvereisten.

241
In bepaalde rechtsstelsels zal de on-line aanbieder daarbij gebonden zijn aan regels van
consumentrecht betreffende het sluiten van on-line overeenkomsten, maar in andere rechtsstelsels kan
te dien aanzien grotere vrijheid bestaan.

242
Zie ten aanzien het beschermingsbeginsel in verzekeringszaken afdeling 3 EEX-Vo dat goeddeels
vergelijkbaar is met de behandeling van de consumentenovereenkomst.

243
Borchers 1992, p. 153
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Ad a. Het beschermingsbeginsel komt onder meer tot uitdrukking in een beperking
van de toepassingsmogelijkheden van de forumkeuze bij internationale
consumentenovereenkomsten. Onder de EEX-Vo is een dergelijke forumkeuze
slechts in een drietal gevallen toegestaan. Ten eerste mag een forumkeuze worden
overeengekomen na het ontstaan van het geschil. Dat betekent dat een forumkeuze
die reeds tijdens het on-line bestelproces is overeengekomen in beginsel ongeldig is.
Dit is anders indien de forumkeuze de consument de mogelijkheid biedt om bij
andere fora dan die welke de speciale bevoegdheidsregels aanwijzen aanhangig te
maken. Volgens de bijzondere bevoegdheidsregels heeft de consument reeds de
keuze tussen het forum consumptoris en de rechter van het land van de aanbieder.
Tenslotte is een forumkeuze toegelaten die het forum van de staat bevoegd verklaard
waar beide partijen hun woon- of gewone verblijfplaats hebben, mits de wetgeving
van die staat zich niet tegen dergelijke overeenkomsten verzet (alles artikel 17 EEX-
Vo). De ratio achter de in deze bepaling omschreven situaties is dat de consument
daarin niet wordt benadeeld. Een niet conform deze bepalingen aangewezen forum244

is niettemin bevoegd, wanneer de consument hiervoor verschijnt zonder de
rechtsmacht te betwisten (artikel 24 EEX-Vo ).

245

Vanuit het oogpunt van het belang van consumentenbescherming bij on-line B2C
overeenkomsten is het betreurenswaardig, dat de Europese wetgever de
totstandbrenging van de EEX-Vo niet heeft aangegrepen om het verschil in
toepassingsgebied van artikel 23 EEX-Vo en artikel 17 EEX-Vo uitdrukkelijk gelijk
te trekken.246 Anders dan het formele toepassingsgebied van artikel 23 EEX-Vo, zou
kunnen worden aangenomen dat attikel 17 EEX-Vo enkel van toepassing is indien de
gedaagde zijn woonplaats heeft in een verdragsstaat (artikel 4 EEX-Vo). De ratio
achter het ruimere formele toepassingsbereik van artikel 23 EEX-Vo ten opzichte
van de EEX-Vo als zodanig is gelegen in de omstandigheid dat bij het overeenkomen
van de forumkeuze de processuele rolverdeling tussen partijen over het algemeen
niet vaststaat. Bij de consumentenovereenkomst gaat deze redenering niet altijd op,
aangezien de forumkeuze in beginsel pas na het ontstaan van een geschil mag
worden afgesloten wanneer artikel 17 EEX-Vo van toepassing is. Terecht is echter
opgemerkt dat het beginsel van partiiautonomie in strijd is met een dergelijke
beperkte uitleg van artikel 17 EEX-Vo. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en747

duidelijkheid is het van belang om gebruik van de forumkeuze in B2C
overeenkomsten toe te staan, mits voldaan is aan de materiele voorwaarden en het
beschermingsbeginsel.

,'Id b. Bescherming van de zwakkere partij is voorts ook gelegen in het
bepaalbaarheidsvereiste dat ten grondslag ligt aan 23 EEX-Vo en inhoudt dat de
rechtskeuzeclausule betrekking moet hebben op geschillen naar aanleiding van een

244
Joustra  1997, p.  182-3, die tevens kritiek op het derde geval behandeld.

245
Zie ook Strikwerda 1995, nr. 51.

246
Zie  Joustra  1997,  p.  194-5,  die  op deze discrepantie  in het kader van  het EEX terecht kritiek heeft
geuit.

247
Schmidt 2001, p. 152. Anders: Reithmann & Martiny 1996, nr. 2179, in het kader van het EEX.
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voldoende bepaalde bestaande of toekomstige rechtsverhouding. Op deze manier248

moet worden voorkomen dat aan de zwakkere partij een clausule betreffende alle in
249de toekomst te sluiten overeenkomsten wordt opgedrongen. Deze bepaling zal in

het kader van internationale on-line consumentenovereenkomsten niet tot nieuwe
bijzonderheden leiden.

Ad c. Een belangrijk aspect van consumentenbescherming is bovendien gelegen in
het vormvereiste van artikel 23 EEX-Vo. Een forumkeuze moet in beginsel op schrift
worden overeengekomen, in welk geval een duurzaam geregistreerde elektronische
mededeling tevens kan voldoen. Voor een uitgebreide behandeling van dit
vormvereiste wordt terugverwezen naar paragraaf 3.2.1.1 met betrekking tot
business-to-business contracten.

3.3.2.1.2  Materiele toepassingsgebied
De uit het beschermingsbeginsel voortvloeiende bijzondere bepalingen van artikel 17
EEX-Vo voor het gebruik van de forumkeuze in en ten behoeve van internationale
consumentenovereenkomsten gelden niet voor alle consumentenovereenkomsten.
Drie categorieen worden in dit verband onderscheiden. (1) de koop en verkoop op
afbetaling van roerende lichamelijke zaken, (2) leningen op afbetaling of andere
krediettransacties ter financiering van de verkoop van zulke zaken en (3) in alle
andere gevallen, wanneer de overeenkomst is gesloten met een persoon die
commerciele of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument
woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die
lidstaat of op meerdere staten met inbegrip van die lidstaat, en de overeenkomst
onder die activiteiten valt. Beide eerste categorieen vormen een voortzetting van de
reeds onder het EEX bestaande situatie; de derde categorie is daarentegen nieuw en
vervangt de twee totstandkomingsvoorwaarden die onder artikel 13 lid 3 sub a en b
EEX werden gehanteerd.

Ad 1 en 2. Bij de eerste en tweede categorie rijst in het licht van on-line transacties
de vraag of onder roerende lichamelijke zaken tevens zogeheten soft products
worden begrepen. In de toelichting bij het voorstel wordt opgemerkt dat de drie
categorieen van toepassing zijn, ongeacht of sprake is van goederen of diensten. 250

Het is dan ook vreemd dat in de bepaling zelf niet uitdrukkelijk aan beide vormen
wordt gerefereerd. Het ware beter geweest om de term 'roerende lichamelijke zaken'
geheel te vervangen door de formulering 'goederen en diensten'. Aangezien met de
EEX-Vo mede beoogd is om rekening te houden met het on-line transactieverkeer, is
een duidelijkere bepaling wenselijk. Ook had er om die reden in de toelichting

248
Zie ook reeds paragraaf 3.2.1.1

249
Kropholler  1997,  §  58 III onder a Overigens worden eventuele wilsgebreken met betrekking tot de
forumkeuzeclausule niet door de EEX-Vo, maar de lex causae bestreken. Ook indien een forumkeuze
in een on-line consumentenovereenkomst ex EEX-Vo geldig is, kunnen bepalingen van het
toepasselijk recht niettemin leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van de clausule wanneer
consumenten door de on-line aanbieder bijvoorbeeld zijn misleid of bedrogen.

250 EEX-Vo Voorstel 1999, p. 17, met name om er voor te zorgen dat ook timeshare-overeenkomsten
onder de bepaling vallen.
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uitdrukkelijk aandacht moeten worden besteed aan de status van soft products.
Aangenomen dat de bepaling inderdaad goederen 6n diensten bestrijkt, zouden Soft
products dan in alle gevallen in een van beide categorieen vallen of moet per geval
worden bekeken of toepassing van artikel 15 sub la of sub lb passend is? Voor251

zover het onderscheidende criterium bij de koop en verkoop van soft products slechts
ligt in de vorm waarin de producten worden geleverd, lijkt mij een

gel kstelling met'roerende lichamelijke zaken' in ieder geval voor de hand te liggen. Vaak zullen
zich vragen over deze categorieen van artikel 15 EEX-Vo naar verwachting echter
niet voordoen, aangezien de - hierna te behandelen - derde categorie beduidend
relevanter is voor on-line consumentenovereenkomsten.

Ad 3. Door onduidelijkheden omtrent de toepassing van de consumentenbepalingen
van het EEX op de on-line B2C overeenkomst is in de EEX-Vo voor een nieuwe
benadering gekozen. Bij de totstandkomingsvoorwaarden van artikel 13 lid 3 EEX
bestaat namelijk onduidelijkheid of en, zo ja, in hoeverre daaronder on-line
consumentenovereenkomsten zijn begrepen. Voor de uitzonderlijke gevallen dat niet
de EEX-Vo maar het EEX nog van toepassing is op internationale

253
consumentenovereenkomsten, zal nog stee(is aan de hand van deze
totstandkomingsvoorwaarden moeten worden bepaald of de overeenkomst onder de
bijzondere bevoegdheidsregel wordt begrepen. De totstandkomingsvoorwaarden
behelzen dat de sluiting van de overeenkomst in de woonplaatsstaat van de
consument is voorafgegaan door een bijzonder voorstel of reclame en de consument
in die staat de voor sluiting van de overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft
verricht. Aangezien het EEX met de inwerkingtreding van de EEX-Vo sterk aan254

belang heeft ingeboet en bij de behandeling van de (ontwerp)EEX-Vo door vele
commentatoren de mening is geuit dat deze bepaling mede van toepassing is op on-

255line transacties, lijkt het probleem in de rechtsmachtpraktijk niet meer te spelen.
Of hetzelfde geldt voor artikel 5 EVO wordt beantwoord in het volgende hoofdstuk,

256waarbij tevens de totstandkomingsvoorwaarden nader zullen worden behandeld.

De tekst van de gewijzigde categorie in artikel 17 lid 3 EEX-Vo en de toelichting bij
het voorstel laten er geen twijfel over bestaan dat de on-line
consumentenovereenkomst nu uitdrukkelijk Zljn ingesloten in   het

251 V66r de laatste optie: Foss & Bygrave 2000, p  110-1.
252

Vergelijk Debusserd 2002, p. 6, in het kader van artikel 13 EEX. Zie ook Bygrave, Foss & Lenda
1999, onder 2.1, er zou naast goederen en diensten een derde categorie voor infonnatierechten moeten
komen. Dit rnaakt de problematiek echter alleen maar ingewikkelder en is m.i. dan ook niet aan te
bevelen. Bovendien moet duidelijk worden onderscheiden tussen overeenkomsten en kwesties van
intellectueel eigendomsrecht. Bij de invoering van een derde categorie in de vorm van
informatierechten wordt de grens naar intellectueel eigendornsrecht overschreden.

253
Zie paragraaf 1.5.1.1.

254
Zie rapport Schlosser  1979, p.  118, de toepasselijkheid van de bijzondere bevoegdheidsregels is aldus
beperkt doordat sprake moet zijn van een voldoende verband met de woonplaats van de consument.

255
Wallis 2000, p. 11.

256 Zie paragraaf 4.3.1.1.4  voor een uitgebreide behandeling  van  de  totstandkomingsvoorwaarden  in  het
kader van artikel 5 EVO
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beschermingsgebied van afdeling 4 van het EEX-Vo. die specifieke
257

bevoegdheidsregels voor consumentenovereenkomsten bevat. De tekst van de
formulering van het vereiste in sub  tc doet denken aan de in het Amerikaanse recht
gehanteerde targeting benadering (zie paragraaf 3.2.2.2.3.2). In de toelichting maakt
de Europese wetgever echter het - naar het schijnt eveneens door de Amerikaanse
rechtspraak geYnspireerde - onderscheid tussen passieve en interactieve websites
zoals die in de sliding scale benadering wordt gehanteerd. Het volgende wordt er
gezegd:

'(h)et enkele feit dat de consument heeft kennisgenomen van een dienst of van
de moge'Ukheid om goederen te kopen via een passieve Internetsite die
toegankeluk is in de staat waar hij zijn woonplaats heeft, is niet voldoende
voor een beroep op de beschermende bepaling.'

Het onderscheid tussen passieve en actieve websites is om de redenen die eerder bij
de behandeling van de sliding scale benadering reeds aan de orde zijn geweest geen258
goede leidraad. Bovendien heeft het gemaakte onderscheid geen enkele praktische
betekenis. In het geval op de website slechts passief informatie over goederen of
diensten van de ondernemer wordt verstrekt en niet tevens transactiemogelijkheden
worden geboden, dan zal de consument nog steeds de bescherming van artikel 15
EEX-Vo genieten indien per telefoon of fax wordt besteld. De toelichting vervolgt
namelijk als volgt:

'(d)e via een elektronische weg gesloten overeenkomst wordt zo op 66n lijn
gesteld met andere, op afstand gesloten overeenkomsten (via telefoon, fax
enz.).'

Hier is de toelichting overigens niet consistent, want evenals de on-line
overeenkomst komen ook de per telefoon en fax afgesloten overeenkomsten langs
elektronische weg tot stand. Voorts kan worden opgemerkt dat in het andere geval,
namelijk wanneer geen overeenkomst tot stand komt, de bepaling in het geheel niet
van toepassing is. Slechts dan wanneer de consument door de website op het idee
komt de ondernemer in het land van vestiging op te zoeken en in persona te
contracteren, komt het onderscheid betekenis toe, maar dat zal een verwaarloosbaar
aantal gevallen betreffen. De toelichting had in plaats van aan het onderscheid tussen
passieve en actieve websites aandacht moeten besteden aan de invulling van het
mrgeting vereiste. Het zou mijns inziens een ruimere invulling moeten hebben dan
de targeting benadering in de Verenigde Staten. Onder de EEX-Vo wordt het
vereiste namelijk niet toegepast om de rechtsmacht vast te stellen, maar voor de
afbakening van het toepassingsgebied van afdeling 4 EEX-Vo. Aangenomen moet
worden dat de on-line aanbieder zich zonder nadere maatregelen die getuigen van het
tegendeel in beginsel richt op het land van de consument, wanneer hij zijn aanbod
via een website de wereld instuurt.

257
Ook in deze zin VIas 200Ob, p. 750-1, Polak 2001, p. 411, Schmidt 2001, p. 157.

258
Zie paragraaf 3.2.2.2.3.2
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In aansluiting op het voorgaande ware het goed geweest, indien in de (toelichting bij
de) EEX-Vo uitdrukkelijk was ingegaan op de onderwerpen van beperking van het
on-line aanbod en misleiding door de consument in dat verband. Het element 'richt
op' houdt mijns inziens weliswaar niet in dat de on-line aanbieder uitdrukkelijk heeft

aangegeven zich op het land van de consument te richten. Wel zou de on-line
aanbieder echter de mogelijkheid moeten hebben om het on-line aanbod dusdanig te
beperken dat niet aan dit element wordt voldaan. In paragraaf 3.2.2.2.3.4 is reeds259

uitgebreider op deze mogelijkheid ingegaan. Van de on-line aanbieder mag - zo
werd gesteld - meer worden verwacht dan een mededeling dat het on-line aanbod

met op het land van de consument - of op consumenten - gericht is. De on-line
aanbieder zal mechanismen moeten inbouwen, waardoor het de consument -
zo(veel) mogelijk - onmogelijk wordt gemaakt om met de on-line aanbieder te
contracteren. De consument die dan niettemin de beperkingen omzeilt en de on-line
aanbieder misleidt, zou geen beroep mogen doen op de bescherming van afdeling 4

260EEX-Vo.      Of een dergelijke uitleg inderdaad zal worden gegeven aan de bepaling
en welke vereisten er dan worden gesteld aan de beperking van een on-line aanbod
blijven nu waarschijnlijk open vragen totdat de rechter zich hierover uitlaat. Vanuit
het oogpunt van rechtszekerheid en voorspelbaarheid is dit noch in het belang van
on-line aanbieders noch van consumenten.

3.3.2.1.2 Uitzonderingen op afdeling 4 van de EEX-Vo
Op afdeling 4 van de EEX-Vo worden twee uitzonderingen gemaakt. Ten eerste is de
afdeling niet van toepassing op vervoersovereenkomsten, tenzij hierin voor 66n
enkele prijs zowel vervoer als verblijf wordt aangeboden (artikel 15 lid 3 EEX-

,261                                 deVob Deze bepaling levert voor on-line B2C overeenkomst geen
bijzonderheden op. Verder is op grond van artikel 22 lid 1 EEX-Vo onder meer voor
huurovereenkomsten de rechter van de plaats waar het betreffende onroerend goed is

262
gelegen exclusiefbevoegd. Een bijzondere (exclusieve) bevoegdheidsregel bestaat
ingeval de huurovereenkomst tijdelijk particulier gebruik - denk aan de huur van een

vakantiehuisje - voor maximaal zes achtereenvolgende maanden betreft. In dat geval
zijn ook de gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft bevoegd,
mits de huurder een natuurlijke persoon 63 is en beide partijen in dezelfde lidstaat
wonen. Deze bepaling levert evenmin bijzonderheden op voor on-line 82(
overeenkomsten.

3.3.2.1.3   Filiaal  in  een  lidstaat
De on-line aanbieder zonder vestigingsplaats op het grondgebied van een lidstaat kan

259
Ook in deze zin Joustra 2001 b, p. 81.

260
Zie ook Van der Velden 2001, p. 99

261 Met deze bepaling is aangesloten bij artikel  5  lid  4  EVO, zie hierover paragraaf 4.3.1.1.3.  Voor  de
zogeheten package tours geldt wei dat deze onder het materiele toepassingsgebied van afdeling 4
EEX-Vo moeten vallen.

262 Zie ook pargaraaf 3.2.2.1.1. Deze bepaling geldt overigens  niet voor time-share overeenkomsten, die
thans worden bestreken door artikel 15 EEX-Vo, zie paragraaf 3.3.2.1.2.

263
Vergelijk met artikel 16 lid 1 sub b EEX, waaronder partijen beide natuurlijk persoon moeten zijn.
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in beginsel niet door de consument voor het gerecht van een lidstaat worden
geroepen. Dit is anders wanneer de on-line aanbieder een in een lidstaat gevestigdfiliaal of enige andere in een lidstaat gevestigde vestiging heeft. Voor geschillen
betreffende de exploitatie hiervan wordt hij dan niettemin geacht woonplaats te
hebben op het grondgebied van de lidstaat (alles artikel 15 lid 2 EEX-Vo). Deze
bepaling vormt een uitzondering op artikel 4 EEX-Vo, waarin wordt bepaald datrechtsmacht wordt geregeld door wetgeving van de lidstaten zelf, indien verweerder
geen woon- of vestigingsplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat.264
Over de uitleg   van het begrip 'exploitatie   van een filiaal'   in het kader   van   deze
bepaling verschillen de meningen. In de - nog onder het EEX gewezen - Europeserechtspraak wordt de ten aanzien van artikel 5 sub 5 ontwikkelde lijn doorgetrokken

265naar de consumentenbepaling. In de literatuur wordt op grond van de
verschillende rationes achter beide bepalingen evenals het feit dat de organisatie van
de professionele wederpartij voor de consument veelal ondoorzichtig is echter
gemeend dat het zich door middel van een in een lidstaat gevestigde tussenpersoon
begeven op de Europese markt de crux van artikel 13 lid 2 EEX (huidig artikel 15 lid
2 EEX-Vo) is. De bepaling is in die opvatting een nadere uitwerking van de
omstandigheid dat een bedrijf commerciele activiteiten heeft ontplooid in de lidstaat
van de consument (zie artikel 15 lid 1 onder c). Deze zienswijze is onder

266

omstandigheden ruimer dan die welke aansluiting zoekt bij de rechtspraak in het
kader van artikel 5 sub 5 EEX (huidig artikel 5 sub 5 EEX-Vo). Onder
laatstgenoemde interpretatie kan bijvoorbeeld het hebben van een postadres in eenlidstaat waarheen de consument goederen kan retourneren of het gebruik van eenintermediair die zijn diensten aan andere, soortgelijke on-line aanbieders aanbiedt -
denk aan reisbureaus - voldoende zijn voor vervulling van de bepaling. Ook zal hetonderhouden van een distributiecentrum dat niet zelfstandig met klanten contracteert
maar slechts zorgdraagt voor de levering van goederen onder de ruime uitleg vallen
van 'exploitatie van een filiaal', maar niet onder artikel 5 sub 5-uitleg. Hetzelfde
geldt voor het gebruik van een lokaal nummer voor het contacteren van de
klantenservice. Geregeld maken on-line aanbieders ten behoeve van de
vereenvoudiging van de afwikkeling van on-line transacties gebruik van dergelijke
lokale vestigingen die niet aan de strikte(re) criteria van artikel 5 sub 5 EEX-Vo
voldoen. Het is ongelukkig dat de Europese wetgever een kans voor een
verhelderende toelichting van de bepaling bij de opstelling van de EEX-Vo heeft
laten liggen, aangezien het eerder beargumenteerde belang van de
consumentenbescherming hier om een ruime benadering vraagt. Een lichtpunt is dat
het Europese Hof zich in het kader van artikel 5  sub 5  ook niet steeds aan de eis tot

268restrictieve interpretatie267 heeft gehouden. Deze uitspraak alsmede de

264
Zie VIas 2000a, p. 228, in het kader van het EEX.

265
Brenner & Noller v. Dean Witter Reynolds. HvJ 15 september 1994, Jur EG 1994, 4275.

266
Zie alles Joustra  1997, p.  184-5. In het kader van het EEX betreft het artikel  13 lid 1  onder 33, waarin
wordt vereist dat de sluiting van de overeenkomst in de Staat waar de consument woonplaats heeft, is
voorafgegaan door door een bijzonder voorstel of reclame.

267
Zie uitgebreider paragraaf 3.2.2.1.1.

268
Zle Schottee  v.  Rothschild, Hv] 9 december  1987, zaak 218/86, Jur EG  1987,4905.
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overweging dat artikel 5 en artikel 15 duidelijk verschillende oogmerken hebben,
vormen mijns inziens een indicatie dat meer ruimte in het kader van artikel 15 lid 2
EEX-Vo tot de mogelijkheden behoort.
Eerder is uiteengezet dat een website, een server en agents niet als een filiaal of
vestiging in de zin van artikel 5 sub 5 EEX-Vo zijn te beschouwen.269 Ten aanzien
van artikel 15 lid 2 EEX-Vo geldt naar mijn mening hetzelfde. Anders dan wel270

271wordt gesteld,    is het gebruik van een website die op zich weliswaar blijk geeft van
verbondenheid met een bepaald land door bijvoorbeeld de gebruikte domeinnaam,
taal en/of valuta derhalve geen filiaal of vestiging ex artikel 15 lid 2 EEX-Vo.
Afgezien van in het kader van artikel 5 sub 5 EEX-Vo reeds genoemde argumenten,
zou een andere opvatting ook niets toevoegen aangezien een dergelijk geval reeds
wordt bestreken door artikel 15 sublc EEX-Vo.

3.3.2.2 Verenigde Staten

3.3.2.2.1 Geldigheid van de forumkeuze
Bij het gebruik van een forumkeuze in consumentenovereenkomsten is met in
algemene zin sprake van het beschermingsbeginsel. Ofschoon er voorbeelden zijn
van gevallen waarin de rechter consumenten - of meer in het algemeen als zwakker
aangemerkte partijen - bescherming heeft verleend te n zogeheten confession

272
contracts of cognovit clauses en adhesion contracts spreekt uit het diverse
beeld 74 dat de rechtspraak vertoont een duidelijke voorkeur v66r de handhaving van
forumkeuzeclausules in consumentenovereenkomsten. Cruciaal is in dit verband de
uitspraak die de hoogste Amerikaanse rechter heeft gedaan in Carnival Cruise Lines
v. Shute.275 Een forumkeuze in de algemene vervoersvoorwaarden, welke pas na het
sluiten van de vervoersovereenkomst aan de consument waren toegezonden, werd in
deze zaak geldig bevonden. De overweging van de Supreme Court was dat de

onderneming belang heeft bij het beperken van rechtsmacht, omdat diens

269
Zieparagraaf 3.2.2.1.1.

270
Anders Foss & Bygrave 2000, p. 130-1, die zich evenwel nog baseren op de oude regeling van artikel
13 EEX.

271
Zie Foss & Bygrave 2000, p. 130, die wijzen op het voorbeeld van het Amerikaanse Amazon.com dat
in Duitsland onder de domeinnaam www.amazon.de opereert.

272 Dit zijn overeenkomsten waarbij de schuldenaar een vordering van de schuldeiser erkent en instemt
met een vonnis, over het algemeen zonder voorafgaande kennisgeving of een behandeling van de zaak
voor het bedrag van de vordering op het moment dat dit opeisbaar wordt en onbetaald is. Zie Scoles &
Hay  1992, p. 281-5. Volgens de Supreme Coun is een dergelijke clausule echter niet per definitie in
strijd met de due process clause, zeker niet indien de instemming met de clausule 'volutarily,

intelligently, and knowingly' werd gegeven door de schuldenaar, D.H. Overm)'er Co., Inc. v. Frick
Co., 405 US 174,31 L. Ed. 2d 124 (1972).

273 Zo is het voorgekomen dat een forumkeuze in de vorm van een take-it-or-leave-it clauses (ofwel
adhesion contracts) in algemene voorwaarden welke in kleine letters onderaan een pagina zijn
vermeld onredelijk en daarmee ongeldig werd bevonden, zie bijvoorbeeld Colonial Leasing Co. Of
England v. Pugh Bros. Garagel. 735 F. 2d 380 (9* Circ. 1984). Zie echter National Equipment
Rental,  Ltd v. Szukhent,  84  S.Ct.  411 (geen bescherming).

274
Zie Borchers 1992, p. 58.

275
111 SCt. 1522, at 1523 en 1527-8 (1991)
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bedrijfsactiviteiten - het organiseren van cruises - kunnen leiden tot personal
276jurisdiction in verschillende fora. Na deze uitspraak gewezen - federale en

statelijke - rechtsoraak bevestigt over het algemeen de door de Supreme Court
271

ingeslagen weg, ofschoon een enkele rechter uitdrukkelijk meer ruimte openlaat
voor het beschermingsbeginsel dan Carnival Cruise Lines. De niet-ontwikkelde
(unsophisticatech of gewone (ordinary) consument die partij is bij een transactie van
geringe waarde kan bijvoorbeeld voor een enkele rechter met succes een beroep doen
op niet-handhaafbaarheid van een forumkeuze, indien geen mogelijkheid tot
onderhandeling heeft bestaan (adhesion contracts)

278

De enkele uitzonderingen daargelaten is het voor de consument na Carnival Cruise
erg moeilijk geworden om onder een opgelegde forumkeuzeclausule uit te komen.
Eerder nog als relevant aangemerkte factoren, zoals het ontbreken van
daadwerkelijke onderhandelingen tussen partijen of het bestaan van een ongelijkheid

279bij de onderhandelingen, zijn met deze uitspraak namelijk op een zijspoor gezet.
De overweging van de Supreme Court betreffende het belang van bedrijven om het
rechtsmachtrisico te beperken, speelt mogelijk nog sterker in de Internetcontext,

280

waarin on-line aanbieders en consumenten uit verschillende staten of landen met
elkaar (kunnen) contracteren. Het belang van de on-line aanbieder om het aantal fora
waarin hij voor de rechter kan worden geroepen te beperken, is hier even prominent
aanwezig. Websites zijn - tenzij de aanbieder uitdrukkelijk organisatorische of
technische beperkingen aanbrengt - over de gehele wereld toegankelijk en kunnen
consumenten uit vele verschillende landen aantrekken. De forumkeuzeclausule is
ook in dat geval bij uitstek het geschikte middel om het grote aantal fora te limiteren
tot tan forum.
Dat de tendens voor wat betreft on-line consumentenovereenkomsten inderdaad in de
richting van een ruime benadering ten aanzien van de geldigheid van on-line
forumkeuzeclausules     gaat, kan worden gelezen     uit de toelichting     bij      §      110
UCITA.281 Weliswaar moet de forumkeuze binnen de grenzen van de redelijkheid en
billijkheid blijven, maar die grenzen worden blijkens de gekozen formulering breed
getrokken:

276
Carnival Cruise Lines v. Shute,  111   S  Ct.  1522,  at  1523 en 1527-8 (1991). Bovendien levert  het
toestaan van een dergelijke clausule het voordeel voor de klant dat de prijzen van cruises lager kunnen
zijn door de besparing die de forumkeuze het cruisebedrij f oplevert. Zie echter de dissent van Justice
Stevens, die de nadruk legt op het belang van kennisgeving (notice) van dergelijke voorwaarden aan
de klant en argumenteert dat een dergelijke forumkeuze op grond van federal wetgeving - 46 USC
App. 183c - onwettig is. Zie verder Maier 1997, p. 66-8.

277
Zie o.a E»on v. Sun Line Cruises, Inc., 67 F.3d 7, 11 September 1995 (aanwijzing van Griekse
rechter in forumkeuze redelijk tegenover Amerikaanse passagier), Botial v. Ace Navigation
Company, Inc, 707 N.Y.S. ld 825 (forumkeuze in arbeidsovereenkomst), Mirra v. Holland America
Line, 331 N.J.Super.   86,   751   A.2d   138 (de voorwaarden   van het contract waren 'reasonabl(y)
communicated'),

278
Dace Inti v. Apple Computer, 275 Ill. App. 3d 234,655 N.E.ld 974, 978-979 (1995), Mellon First
United Leasing v. Hansen, 301  Ill. App. 3d 1041,1046 (1998)

279
Zie ook Goldman 1992, p. 701.

280
Zie Maier 1997, p. 66-8, de soort business is relevant.

281 UCITA is fel bekritiseerd door consumentenorganisaties, maar vreemd genoeg niet op dit punt, zie
Ring & Nimmer 1999, onder Consumer Issues.
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'a contractual choice of forum that reflects valid commercial purposes is not
invalid simply because it has an adverse effect on a party, even if bargaining
power is unequal. The burden of establishing that the clause fails lies with the
party asserting its invalidity.'

De toelichting vervolgt:

'Courts have recognized the importance of the issue in information commerce.
(...) In Internet transactions, a reasonable choice of forum will seldom be
invalid under this section. The Court's discussion in Carnival Cruise Lines,
/nc   v   Shute  (...) is relevant to determining reasonableness in Internet
contracting  (...).  in an Internet transaction, choice of forum will often  be
justified  on the basis  of the international  risk that would otherwise exist.
Choice of a forum at a party's location is reasonable.'

De "redelijkheid- en billijkheid" uitweg wordt hier nogal drastisch weggepoetst ten
aanzien van on-line transacties en laat weinig ruimte voor bescherming van de
Internetconsument. Buiten het feit dat on-line aanbieders te maken hebben met grote
onzekerheid over waar rechtsmacht kan bestaan en het gegeven dat dit in het
bijzonder voor kleinere bedrijven zeer bezwaarlijk is, rept de toelichting met geen
woord over mogelijke onredelijkheid ten opzichte van de Internetconsument. De
bescherming die de Internetconsument geniet onder de objectieve
bevoegdheidsregels kan heel eenvoudig worden opzijgezet door standaard een keuze
voor de rechter van de plaats van vestiging van de on-line aanbieder - of een andere
plaats die de on-line aanbieder goed uitkomt - te stipuleren.

De verwachting is dat indien de Carnival Cruise lijn niet alsnog wordt onderbroken
ten aanzien van on-line B2C transacties deze naar verwachting zowel bij
interstateliike als ook internationale on-line consumentenovereenkomsten zal worden

282
toegepast. Op Carnival Cruise gebaseerde rechtspraak dwingt de Amerikaanse
consument om in het buitenland te procederen, indien een buitenlands forum in de
algemene voorwaarden is aangewezen als bevoegde rechter.283

Het &evaar dat  deAmerikaanse consument in verre buitenlandse fora moet procederen, gaat echter
slechts op voor zover die vreemde fora geen op het beschermingsbeginsel gegronde
internationale bevoegdheidsregels hebben die de forumkeuze in een dergelijk geval
ongeldig verklaren. De Europese consument die in weerwil van een door een
Amerikaanse on-line aanbieder gestipuleerde forumkeuze een geschil voor de rechter
van zijn woonplaats brengt, zal daar naar verwachting een gewillig oor vinden.
Omgekeerd zal de Amerikaanse on-line aanbieder wet met grote kans op succes een
procedure voor de Amerikaanse rechter kunnen aanvangen tegen de Europese

282
In deze zin ook Liesemer 1992, p. 1047-9. Zie in algemene zin Maier 1997, p. 68.

283
Zie  Hodes v.  S.N.C.  Achille  Lauro  ed  Altri-Gestione, 853  F.  2d  905  Od Cir. 1988), Hollander v. K-
Lines  Hellenic Cruises,  S.A., 610 F. Supp. 563 (S.D.N.Y. 1987).

284
In deze zin Liesemer 1992, p.  1049
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285consument.

3.3.2.2.2 Beperking aan de forumkeuze
Ofschoon on-line aanbieders een ruime bevoegdheid hebben tot het gebruik van
forumkeuze-clausules in on-line 82( overeenkomsten, wordt deze niet in alle

gevallen gehonoreerd door de rechter. In hoofdstuk 2 werd reeds ingegaan
o&6enkele

beperkingen in het overeenkomstenrecht, zoals het vereiste van notice, Inaar

tevens kan er op basis van bedrog (fraud), onbehoorlijke overwicht (undue influence)
287of buitensporig onderhandelingsoverwicht (ovenveening bargaining power) dan

wel een in het betreffende forum bestaand zwaarwegend openbaar orde belang
(strong public policy) worden besloten tot het niet handhaven van een288

289forumkeuze.
Voorts is een mogelijke grond voor niet handhaven van een forumkeuze de
ongeriefelijkheid (inconvenience) voor de consument, op grond waarvan het
verschijnen in het gekozen tot forum dusdanig onoverkomelijke problemen leidt dat

290de mogelijkheid van een rechtsgang de consument feitelijk wordt ontnomen.
Reeds bij on-line B2B overeenkomsten werd geconcludeerd dat inconvenience niet
snel wordt aangenomen en helaas geldt hetzelfde voor B2C overeenkomsten. Het op
deze grond buiten beschouwing laten van een forumkeuze, kan onder rechters over

291
het algemeen op weinig sympathie rekenen. Ook hier is Carnival Cruise v. Shute
illustratief, omdat er indicaties zijn dat andere fora vanuit rechtseconomisch oogpunt

292duidelijk more convenient waren dan het gekozen forum. Mogelijk kan een
buitenlandse Internetconsument die door de forumkeuze wordt gedwongen om in een
ver en vreemd land te procederen zich met succes beroepen op forum non
inconveniens. De Amerikaanse rechter kan in een dergelijk geval geneigd zijn tot
grotere voorzichtigheid met het vestigen van personal jurisdiction over de
buitenlandse gedaagde. Ook hier staat mijns inziens echter weer tegenover dat het

293

commerciele belang van de on-line aanbieder tot het beperken van het

285
Voorzichtiger ABA 2000, p. 68.

286
Zie paragraaf 2.2.1

287
M/S  Bremen v. Zapata  OOLShore  Co.,  32   L  ED  2d  513,  522  (1972).   In   dat  geval   kan de rechter
rechtsmacht weigeren op basis van forum non convenience. Zie evenwel Nygh  1999, p.  16 en   17-8,
van deze discretionaire bevoegdheid wordt weinig gebruik gemaakt.

288
M/S Bremen v. Zapam (201Shore Co., 32 L ED 2d 513, 523 (1972). De rechter heeft in dat geval een
discretionaire bevocgdheid om een exclusieve forumkeuze te negeren en de beslechting van het
geschil   zelf  in   de   hand te nemen,  Nygh   1999,   p.   38. Zie bijvoorbeeld paragraaf  3.3.1.2   over
cognovits.

289
M/S Bremen v. Zapata Qtr-Shore Co. 32 L ED 2d 513,522 (1972).  Zie ook Borchers  1992,  p.  89-92
en Goldman 1992, p 711-3.

290
Zie  Nygh  1999,  p.   16  en 17-8. Verder heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid  om  een
exclusieve forumkeuze te negeren  en de beslechting van het geschil zelf in de hand te nemen, indien
een in het forum bestaand openbare orde belang van gewicht (strong public po/icy) zich tegen
handhaving van de forumkeuze verzet. Zieook Nygh  1999, p. 38.

291
Zie Borchers 1992, p. 91.

292
Zie dissent van Justice Stevens in Carniva/ Cmise Lines v. Shute, 111 S Ct. 1522, 1532 (1991). In
deze zin ook Liesemer 1992, p.  1056.

293
Asahi Metal  Industry Co., Ltd. v. Superior Court of California, 94 L Ed 2d 92,98 (1987).
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rechtsmachtrisico bij internationale on-line B2C overeenkomsten zwaar zal wegen.
Dit kan voor de rechter juist een argument vormen voor het afwijzen van fbrum non
conveniens. Op zijn minst zal de consument met zwaarwegende feiten moeten komen
voor een beroep op inconvenience. Gezien de terughoudendheid van rechters bij de
toepassing van forum non conveniens biedt deze grond - tenzij het slechts om
vorderingen van geringe bedragen gaat - dan ook weinig hoop voor
Intemetconsumenten. Op zich is dit niet verrassend, aangezien het in de lijn ligt van
de in de vorige paragraaf besproken ruime benadering ten aanzien van het gebruik
van forumkeuzeclausules in B2C overeenkomsten en de overwaardering van
commerciele belangen ten opzichte van de individuele belangen van de consument.
Een ruimere toepassing van de forum non conveniens doctrine zou het daardoor
bereikte resultaat - namelijk de mogelijkheden van de professionele wederpartij om
zijn belangen te verwezenlijken - weer in belangrijke mate kunnen inperken.
Tot slot kan worden gewezen op zogeheten non-waiver statutes die veel staten
kennen. Partijautonomie wordt hierin ten aanzien van bepaalde soorten
overeenkomsten, waaronder consumentenovereenkomsten, beperkt. De naam
refereert aan het verbod om afstand te doen van bepalingen van

294
consumentenbescherming. Ofschoon dergelijk statutes op het eerste gezicht vooral
relevant lijken in het geval er een rechtskeuze is gemaakt voor een ander recht dan de

295lexfori, zijn ook forumkeuzeclausules in de rechtspraak unenforceable verklaard.
Dit is niet verwonderlijk wanneer in aanmerking wordt genomen dat Amerikaanse
rechters een sterke neiging vertonen tot het toepassen van de lex fort'. Een
forumkeuze kan aldus grote invloed hebben op het toepasselijk recht. Zeker wanneer
het recht van de staat om wiens non-waiver statute het gaat objectief van toepassing
is, is de kans groot dat de keuze voor een ander forum dan dat van die staat niet zal
worden gehandhaafd.

3.3.2.3 Vergelijking
De benadering van een forumkeuze in en ten behoeve van een internationale B2C
overeenkomst is in beide rechtsstelsels fundamenteel verschillend. De EEX-Vo kent
het zogeheten beschermingsbeginsel, dat tot uitdrukking komt in een beperking van
de toepassingsmogelijkheden van en nadere vereisten aan een forumkeuze. Het
Amerikaanse recht daarentegen heeft een sterke voorkeur voor handhaving van
forumkeuzeclausules zonder nadere voorwaarden, ook wanneer deze zijn opgenomen
in een B2C overeenkomst. Eventuele beperkingen aan de handhaving van de
forumkeuze komen in het algemeen overeen met die welke worden gehanteerd ten
aanzien  van B2B overeenkomsten en worden restrictief uitgelegd. De omstandigheid
dat een contractuele relatie niet evenwichtig is (denk aan adhesion contracts), kan
weliswaar een rol spelen in het geval dat de vordering slechts een gering bedrag
betreft, maar over het algemeen worden gronden als unfairness of inconvenience niet

294
Symeonides 2001, onder III.A.lc.

295
America   Online,    Inc. v. Supenor Court,    108   Cal.    Rptr.   2d   699   (Calif   App. 2001), McLoud
Construction,  /nc  v. Home Depot  USA,  Inc., 149 F.Supp.2d  695  (E.D.  Wis.  2001).  Zie ook Zadof v
Supenor Coun, 2002 Cal. App. LEXIS 746 (wel public policy maar seen non-waiver statute dus
forumkeuze is geldig)
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snel aangenomen. Het komt erop neer dat bij gebrek aan omstandigheden die wijzen
op zeer ongerechtvaardigd geachte gevallen, zoals oplichting of bedreiging, de
forumkeuze geldig zal worden bevonden. Groot belang wordt daarbij gehecht aan de
mogelijkheden voor bedrijven om het aantal potentiele fora te beperken tot 66n
forum wanneer met klanten over het gehele land of wereldwijd wordt
gecontracteerd. Deze redenering gaat onverkort op voor on-line aanbieders die met
hun website klanten waar ook ter wereld bereiken en het rechtsmachtrisico
dientengevolge willen beperken. Dit betekent dat er op dit punt een duidelijk verschil
in behandeling van on-line consumentenovereenkomsten bestaat tussen Europa en de

Verenigde Staten, waarbij voornamelijk de Amerikaanse consument aan het kortste
eind trekt.
Op grond van het strengere regime dat onder de EEX-Vo bestaat, zullen on-line
aanbieders die (wensen te) contracteren met consumenten uit de Europese Unie
rekening moeten houden met een aantal specifieke voorwaarden waaraan de
forumkeuze moet voldoen. De consument moet er uitdrukkelijk mee hebben

ingestemd, hetgeen betekent dat deze de forumkeuze daadwerkelijk onder ogen moet
hebben gehad. Voorts moet de forumkeuze in een later reproduceerbare vorm zijn
overeengekomen. In het Amerikaanse recht gelden dergelijke strenge eisen en
vormvoorschriften niet. Tevens is de forumkeuze onder de EEX-Vo in beginsel
slechts geldig, indien deze na ontstaan van een geschil is ontstaan of de consument
alternatieve fora biedt naast die welke reeds op grond van de bijzondere
verwijzingsregels voor hem openstaan. Onder het Amerikaanse recht kan een
forumkeuze ook reeds op het moment van contracteren worden overeengekomen.
Voorts is onder meer de vervoersovereenkomst uitgezonderd van de beschermende
bepalingen van de EEX-Vo,  tenzij  sprake  is van zogeheten package tours. Hierin kan
deels een overeenstemming met het Amerikaanse recht worden gevonden. Daar is
het tevens mogelijk om een forumkeuze in een vervoersovereenkomst met een
consument - maar dan inclusiefpackage tours - reeds bij de totstandkoming van de
on-line overeenkomst of voor het ontstaan van een geschil overeen te komen.
Verschillend blijft echter dat onder de EEX-Vo - anders dan in het Amerikaanse
recht - in dit geval vormvereisten gelden.

3.3.3  Geen  forumkeuze

3.3.3.1 EEX-Vo
Vanuit het oogpunt van bescherming van de consument kent de EEX-Vo bijzondere
objectieve bevoegdheidsregels in artikel 16 EEX-Vo.296

3.3.3.1.1 Bijzondere bevoegdheidsregel van artikel  16
De bijzondere bevoegdheidsregels van artikel 16 EEX-Vo effectueren de
bescherming van de consument door deze toegang tot zowel het forum rei en het

forum actoris (ofwel forum consumptoris) te bieden  (lid   1).   De  on-line   aanbieder

296
Daarnaast bevat afdeling 3 van de EEX-Vo speciale bepalingen voor de verzekeringsovereenkomst
die zich als cert lex specialis tot de bepalingen van afdeling 4 verhouden.
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heeft deze keuzemogelijkheid met en kan een vordering slechts brengen voor het
297

forum rei (ofwel forum consumptoris). In beide gevallen - zowel wanneer de
consument als de on-line aanbieder eiser is - is bescherming van de consument dus
gelegen in het bieden van een gerechtelijk forum in (de nabijheid van) de woonplaats
van de consument. Hiermee wordt voorkomen dat de consument de feitelijke toegang
tot de rechter wordt ontzegd, indien deze niet de middelen en mogelijkheden heeft
om in een (ver en) vreemd forum te procederen.

Ook wanneer de on-line aanbieder geen vestigingsplaats heeft in een lidstaat kan de
consument niettemin een beroep doen op de bijzondere bevoegdheidsregel, indien de
on-line aanbieder een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging in een lidstaat
heeft (artikel 15 lid 2 EEX-Vo). Zoals eerder uiteen werd gezet, zal het hebben of
gebruiken van een server of het onderhouden van een website in een lidstaat niet als

filiaal of vestiging (moeten) worden beschouwd, aangezien sprake dient te zijn van
(de schijn van) duurzaamheid. De plaats van een server of een website is een

eenvoudig te manipuleren en volkomen willekeurige locatie die niet aan dit vereiste
voldoet. Het komt echter voor dat een buitenlandse on-line aanbieder aan
consumenten in bepaalde landen producten aanbiedt en daarvoor een (post)adres en
een telefoonnummer in het land van de consument heeft en vanuit het betreffende

298adres producten aan de consument levert. In een dergelijk geval kan onder
omstandigheden een dusdanige schijn van duurzaamheid ontstaan dat mijns inziens
sprake is van een vestiging in het land van de consument. Een voorbeeld is het
Internetbedrijf Bol.com dat onderdeel uitmaakt van het Duitse bedrijf Bertelsmann
On-line AG. Ofschoon Bol.com onder meer een op Nederland gerichte website
onderhoudt, is deze op zich niet voldoende voor het hebben van een vestiging in
Nederland. Wel voldoende is mijns inziens dat voor het retourneren van artikelen een
Nederlands postadres wordt gehanteerd, consumenten via een Nederlands
telefoonnummer de klantenservice kunnen contacteren en Nederlandse boeken vanuit
het Centraal Boekhuis in Nederland worden geleverd. Praktisch gezien maakt het
voor de Nederlandse consument in dit geval overigens niet veel verschil, aangezien
het Nederlandse onderdeel van Bol.com in de algemene voorwaarden een keuze voor
de Nederlandse rechter heeft opgenomen.

3.3.3.1.2 Algemene bevoegdheidsregels en consumentenbescherming
Het kan voorkomen dat een internationale on-line consumentenovereenkomst niet
binnen het materiele toepassingsbereik van artikel 15 EEX-Vo valt (lid 1) dan wel
van deze bepaling is uitgezonderd (lid 3). In dat geval is de hoofdregel forum rei
(artikel 2) of de alternatieve bevoegdheidsregel (artikel 5 sub 1 EEX-Vo) van

299
toepassing. De consument contracteert bijvoorbeeld on-line tijdens tijdelijk
verblijf in het buitenland met een on-line aanbieder die zijn aanbod via de website

297
Zie paragraaf 3.2.2.1.1 voor een behandeling van de aanknopingspunten woonplaats en
vestigingsplaats.

298
Zie bijvoorbeeld het Duitse Internetbedrijf Bol.com.

299
Voor een behandeling van het materiele toepassingsgebied alsmede de hoofdregel van de EEX-Vo
wordt terugverwezen naar paragraaf 3.3.2.1.2 respectievelijke paragraaf 3.2.2.1.1.
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alleen op dat specifieke land richt in de zin van artikel 15 sub l c EEX-Vo. Het
product wordt nog tijdens het buitenlandse verblijf geleverd en de consument besluit
bij terugkeer in het eigen land pas om een rechtszaak aanhangig te maken. Hetforum
consumptoris staat dan op grond van artikel 15 sub tc j° artikel 16 EEX-Vo niet
open voor de consument. Hij zal dus een beroep moeten doen op de hoofdregel van
de EEX-Vo (torum rei) in artikel 2  of de alternatieve bevoegdheidsregel van artikel  5
sub 1 EEX-Vo. De toepassing van deze bepalingen heeft voor de on-line B2C300

overeenkomst onder de EEX-Vo aan belang ingeboet, aangezien de bijzondere
bevoegdheidsregels uitdrukkelijk zijn verruimd met het oog op on-line
overeenkomsten en deze nu over het algemeen worden bestreken door afdeling 4.
Artikel 2 EEX-Vo is voor de consument voorts slechts dan gunstig, indien hij door
de on-line aanbieder voor de rechter wordt gedaagd. Daar veelal juist het
omgekeerde het geval is en deze bepaling overigens niet tot andere conclusies leidt
dan bij on-line B2B overeenkornsten, wordt er hier niet verder op ingegaan.

301

Ondanks de geringe relevantie van artikel 5 sub 1 EEX-Vo met betrekking tot on-
line B2C overeenkomsten, zijn er niettemin gevallen mogelijk waarin het tot
toepassing van de bepaling kan komen. Ook is het denkbaar dat de consument in
weerwil van een door de on-line aanbieder op de website aangebrachte
organisatorische en technische beperking van het on-line aanbod tot niet-
consumenten of tot consumenten in bepaalde landen, een on-line overeenkomst heeft
afgesloten met de on-line aanbieder. De rechter kan in dit geval oordelen dat niet is
voldaan aan het targeting criterium van artikel 15 sub c EEX-Vo of dat de

consument door misleiding de bescherming van afdeling 4 EEX-Vo heeft verloren.
Rechtsmacht moet dan worden bepaald ex artikel 5 sub 1 EEX-Vo.302

De consument kan op basis van artikel 5 sub lb EEX-Vo aan het forum rei
ontkomen, indien het gekochte product moet worden geleverd ten huize van de
consument. Het forum actoris  valt dan samen  met het fbrum consumptoris.  In het
hiervoor aangehaalde voorbeeld van de tijdelijk in het buitenland verblijvende
consument is echter aannemelijk dat de (overeengekomen) plaats van uitvoering ligt
in het land waar dat tijdelijke verblij f plaatsvond.  In dit geval zal de consument dus
moeten terugkeren naar de plaats van tijdelijk verblijf voor het aanbrengen van een
rechtszaak of moeten kiezen voor het forum  rei.   Ook  kan  door de on-line aanbieder
in zijn algemene voorwaarden anders zijn bepaald dan wel een rechtskeuze zijn
opgenomen voor het recht van een land, waarvan zeker is dat de plaats van

303
uitvoering samenvalt met de plaats van vestiging van de aanbieder.

300
Theoretisch bezien bestaat tevens de mogelijkheid om artikel 5 sub 5 EEX-Vo (plaats van vestiging
fi liaal) toe te passen. Deze bepaling voegt evenwel  niet  veel  toe aan artikel 15 EEX-Vo, aangezien  in

het geval dat artikel 5 sub 5 EEX-Vo relevant zou kunnen zijn de on-line 82( overeenkomst in het
algemeen ook onder artikel 15 EEX-Vo zal vallen. In dezelfde zin in het kader van het EEX, Joustra
1997, p. 174.

301
Zie hicrover paragraaf 3 2 2.1.1.

302
Zie uitgebreider over deze bepaling: paragmaf 3.2.2.1.1.

303
Het is mijns inziens aannemelijk dat cert dergelijke rechtskeuze onder het EVO eveneens onder de
algemene bepalingen en niet de bijzondere verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten valt
en derhalve zonder beperkingen wordt gehandhaafd door de rechter, wanneer de on-line B2C
overeenkomst ook reeds is uitgesloten van afdeling 4 EEX-Vo. Zie paragraaf 4.3.2 over de rechtskeuz
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3.3.3.2 Verenigde Staten

3.3.3.2.1 BeschermingsbeginsePA
Binnen de personal junsdiction doctrine wordt geen uitdrukkelijk en structureel
onderscheid gemaakt tussen business-to-business en business-to-consumer
transacties. Bij de vaststelling van personal jurisdicnon hanteert de rechter een
tweetrapsschema. Eerst wordt gekeken of er sprake is van minimum conmcts en
indien dat het geval is wordt bepaald of de uitoefening van personal jurisdiction in
het concrete geval gerechtvaardigd is, dan wel op grond van forum non conveniens
dient te worden afgewezen. De eerste trap vormt de drempel die moet worden
overschreden voordat aan de toetsing van fairness wordt toegekomen. Zonder
minimum conmcts kornt de rechter dus aan de fairness vraag niet toe,  ook al is het

305betreffende forum het voor de gedaagde meest geriefelijke forum Het concept van
reasonableness, waaronder het beschermingsbeginsel moet worden geschaard, is
daarmee het meest "tastbaar" aanwezig in de tweede trap van de test, namelijk de

306
vraag of het forum fair is. De minimum contacts test biedt door de concrete

uitwerking die de Supreme Court eraan heeft gegeven derhalve weinig ruimte in
termen van reasonableness om met beleid inzake consumentenbescherming rekening
te kunnen houden. Voor de als eiser optredende Internetconsument zou het ontbreken
van minimum conmcts aldus het einde van het beschermingsbeginsel kunnen
betekenen, omdat aan defairness toets niet meer wordt toegekomen. De rechter kan
echter het feit dat een partij in een zwakkere positie ten opzichte van de wederpartij

in on-line B2C overeenkomsten.
304 Op federaal niveau heeft de Federal Trade Commission (FTC) het zogeheten distantforum abuse (het

in een verafgelegen forum aanbrengen van een rechtszaak tegen een (niet in de staat woonachtige)
consument) als strijdig met de Federal Trade Commission Act (FTCA) en meer concreet met het
verbod op 'unfair or deceptive acts or practices  in or affecting commerce' aangemerkt (zie  15  USC
45). Deze zienswijze heeft instemming gekregen van de federale rechter, waarbij deze de opvatting
van de FTC dat dismnt forum abuse een schending padbrce van de due process clause is, overigens
weigerde over te nemen. In deze over·weging speelt mee dat de FTC als administratief orgaan niet
bevoegd is zich over de grondwettelijkheid van het handelen uit te laten. Zie alles »iege/. Inc. v.
FTC,  540 F   2d  287;  1976  U S. App. LEXIS 7653,9 August  1976. Deze wijze van bescherming van
de consument die valt onder het kerstuk van venue dient overigens los te worden gezien van depersonal jurisdiction doctrine; het verbod op distant forum abuse kan tevens bestaan wanneer
personal jurisdiction gepast  is. Het aspect van consumentenbescherming  komt hier dus pas later -
namelijk na de vaststelling van personal jurisdiction - aan de orde. Het standpunt van de FTC geeft
niettemin een indicatie van het belang dat wordt gehecht aan consumentenbescherming bij het
aanwijzen van een bevoegde rechter en kan een uitweg bieden voor consumenten die onder de
personal jurisdiction doctrine reeds  tot een vreemd forum zijn 'Yeroordeeld".    Zie  ook  Scoles/Hay
1992, p. 305-6.

305
World-Wide  Volkswagen  Corp.  v.  Woodson, p.  499-500.306 Zie kritiek op de twee-stappen analyse, omdat daarin grotere nadruk op contacts dan op
reasonableness  en fairness wordt gelegd, Justice Brennan (dissenting) in World- Wide   Volkswagen
Co,p. v. Woodson: 'The essential inquiry in locating the constitutional limits on state-court
jurisdiction over absent defendants is whether the particular exercise ofjurisdiction offends traditional
notions of fair play and substantial justice.' Zie tevens kritisch Juenger  1984, p.  1203:  '(...) the Court
remains committed to a territorialist dogma that is unresponsive to substantive values and the
exigencies of procedural policy.' Zie verder Clay  1986, p. 706 en 709.
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staat meewegen bij  de vaststelling of er in kwalitatieve zin minimum contacts zijn.
307

In het bijzonder bij low-value transacties, postordertransacties en adhesion contracts
308- bijvoorbeeld verzekeringsovereenkomsten - wordt door de rechter rekening

gehouden met het feit dat een consument - of meer in algemene zin een zwakkere
309

partij - betrokken is bij de overeenkomst. Ook speelt hier een rol dat de staat niet
zelden een - over het algemeen in wetgeving neergelegd - belang heeft bij

310
bescherming van haar burgers.
Bij  de fairness van het forum zoals  die  in de tweede trap tot uitdrukking komt,  zijn
diverse factoren relevant. Bijvoorbeeld het ongemak voor de gedaagde, indien deze
wordt gedwongen om in het forum zijn zaak te verdedigen. Maar ook het belang van
de forumstaat bij beslechting van het geschil, het belang van de eiser bij verkrijging
van geschikt en doelmatig redres, het belang van het interstatelijke rechtssysteem bij
een doelmatige beslechting van interstatelijke geschillen en tenslotte het gedeelde

311

belang van staten bij het bevorderen van belangrijk maatschappelijk beleid. Het
internationale karakter van een rechtsverhouding kan overigens bijzondere eisen
stellen aan de fairness test. De belasting om voor een Amerikaanse rechter te
verschijnen kan vanwege de fysieke afstand voor een buitenlandse partij groter zijn
dan voor een Amerikaanse gedaagde. Indien dan tevens het belang van de staat en de
eiser bij berechting van het geschil in het betreffende forum gering is, zal de
vestiging van personal jurisdiction op deze test vastlopen en de zaak worden

312
afgewezen. Rechters zijn mede voorzichtiger met het vestigen van personal
jurisdiction ten aanzien van buitenlandse gedaagden, dus in het geval van
internationale rechtsverhoudingen, vanuit het oogpunt van het onderhouden van
goede betrekkingen met het buitenland. In interstatelijke rechtsverhoudingen

313

speelt dit element echter geen rol.

Bij de vraag hoe het beschermingsbeginsel zal uitwerken bij on-line B2C
overeenkomsten kan een vergelijking worden getrokken met postordertransacties,
low-value transacties en adhesion contracts. Zowel postordertransacties als on-line
overeenkomsten kunnen worden gekwalificeerd als 'overeenkomsten op afstand'.

307 Bu,xer King Co,p. v. Rudzewia, 85 L.Ed. 2d 528,544 (1985). Zie ook Cox 1986, p. 905-6.
308

Osborn v. Ozlin, 310 U.S. 53 (1940); Hoopeston Canning Co. v. CuUen, 318 U.S. 313 (1943), p. 316-
17 en 320, staten hebben er belang bij om het verzekeringswezen te reguleren door middel wetgeving
en daarbij mede toezicht te houden over en verplichtingen op te leggen aan buiten de staatsgrenzen

gevestigde verzekeringsondernemingen die in de betreffende staat zaken willen doen. Travelers

Health Assn. v. Virginia, 339 US 643, 647, 94 L.Ed. 1154, 70 S.Ct. 927 (1950), indien een staat
belang heeft bij de bescherming van zijn burgers moet de verzekerde tevens in staat worden gesteld

om geschillen in de eigen staat voor de rechter te brengen.
309

Clay 1986, p. 726-7.
310

Zie Travelers Health Assn. v. Fiqinia, 339 US 643, 647, 94 L.Ed. 1154, 70 S.Ct. 927 (1950). Zie
ook Gentile  1981, p.  391-3 en Scoles &  Hay  1992, p. 313

311
Zie Burger King Co,p. v. Rudzewicz, 85 L.Ed. 2d 528,543 (1985)

312
Vergelijk Juenger  1984, p. 1210-1 en Borchers  1992, p.  132-3, over het non-discriminatoire karakter
van het Amerikaanse internationale bevoegdheidsrecht ten aanzien buitenlanders in tegenstelling tot
de discriminerende werking van artikel 4 EEX.

313
Zie alles Asahi Metal Indust,y Co., Ltd v. Supenor Coun of Calgomia, 94 L Ed 2d 92, 98 (1987)
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Net als de on-line consumentenovereenkomst kan ook de postordertransactie
elektronisch - namelijk per fax of telefoon - geschieden, ofschoon ook nog gebruik
zal worden gemaakt van de gewone papieren post. Evenals bij de postordertransactie
waarbij   een   1 -800-nummer  of een postbusadres wordt gebruikt, behoeven  er  geen
(direct) zichtbare geografische tekenen van de daadwerkelijke vestigingsplaats van
de professionele aanbieder voor de consument te bestaan. Veel on-line B2C
overeenkomsten zijn voorts low-value transacties. Bij uitzondering zullen
Internetconsumenten soms meer dan enkele (tientallen) euro's of dollars uitgeven,
maar de gevallen dat daadwerkelijk grote bedragen - denk aan het kopen van een
huis of auto - worden gespendeerd zullen gering zijn. De meeste on-line B2C
overeenkomsten vallen - vanwege hun take-it-or-leave-it karakter - bovendien in de

31*
categorie adhesion contracts. De Internetconsument heeft in de regel met demogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden van de transactie.
Uitzonderingen overigens daargelaten, want het Internet biedt innovatieve
mogelijkheden tot het versterken van de positie van de consument. In de on-line
praktijk ontstaan mechanismen die de consument meer invloed op het
transactieverkeer kunnen geven dan traditioneel mogelijk was. Zo kunnen
consumenten de prijsstelling positief beinvloeden door producten groepsgewijs te
bestellen of gebruik te maken van prijsvergelijkingsmechanismen. Verder kunnen
consumenten ervaringen uitwisselen via speciaal daartoe opgerichte websites en
gebruik te maken van websites waar kan worden onderhandeld over prijs en

315voorwaarden. Mogelijk valt in dergelijke gevallen niet altijd goed meer te spreken
van  adhesion  contracts.

De behoefte aan bescherming van de consument onder de personal jurisdiction
doctrine neemt aan belang toe door de grotere fysieke afstanden die tussen
consument en bedrij f kunnen bestaan. Consumenten zullen veelvuldiger   dan
voorheen partij zijn bij internationale transacties. In dit verband is opgemerkt dat
veel problemen op het gebied van het recht en Internet liggen op het gebied van de
normadressaat. Een deel van het huidige juridisch instrumentarium is niet geschikt
voor conflicten tussen burgers of consumenten, omdat veel regels juist gericht zijn
op organisaties en professionele actoren. Een voorbeeld is de internationale
overeenkomstj1 ie anders dan voorheen in toenemende mate wordt aangegaan door
consumenten. Nu  zal  dit in mindere mate opgaan  voor de personal jurisdiction
doctrine, omdat deze tevens interstatelijke rechtsverhoudingen betreft, waarbij
consumenten ook v66r het Internettijdperk al in enige zoniet aanzienlijke mate
betrokken zullen zijn geweest. Zeker op gebieden waar consumentenbescherming in
beginsel wordt erkend door rechters, zoals bij de postordertransacties en
verzekeringsovereenkomsten, zijn interstatelijke overeenkomsten geen uitzondering.
Bovendien geldt de constatering bij de personal jurisdiction doctrine voor

314
Ehrenzweig  1953,  p.   1075 en 1077-8, van belang  is dat partijen niet gelijk  zijn,  in  de  zin  dat  de
clausule de ene partij door de andere op een take-or-leave-it basis wordt opgelegd zonder dat er
mogelijkheid tot onderhandeling en veelal een keuze voor deze partij is.

315 Zie alles Prins 200la, p. 367, die tevens wijst op de risico's voor consumenten.
316

Zie alles Lessig 1999, p. 193, p. 196-7.
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consumentenovereenkomsten in het algemeen en niet vanwege het on-line karakter
van consumentenovereenkomsten. Niettemin kan inderdaad worden geconstateerd
dat een gradueel verschil met vroegere tijden is ontstaan: het aantal interstatelijke en
internationale consumentenovereenkomsten zal zeker zijn toegenomen met de komst
van Internet. Daar staat echter tegenover dat er mijns inziens een tendens valt waar te
nemen, waarbij bedrijven zich steeds meer op lokale markten richten, niet slechts in
virtuele zin maar ook door bijvoorbeeld de opening van fysieke distributie- en

317klantencentra. Hierdoor kan het aantal daadwerkelijk internationale on-line
consumentenovereenkomsten weer afnemen. Zo zal bij een overeenkomst tussen een
Nederlandse consument en een eventuele Nederlandse vestiging van Amazon.com
mogelijk geen sprake meer zijn van een internationale overeenkomst. De Europese
consument is dan bijvoorbeeld steeds minder aangewezen op de Amerikaanse on-line
markt door een groeiende on-line markt in Europa; voor de Amerikaanse consument
geldt het voorgaande waarschijnlijk met zozeer aangezien veel webwinkels van het
eerste uur uit de Verenigde Staten afkomstig zijn. Het voorgaande neemt niet weg
dat de consument in voorkomende interstatelijke en internationale gevallen een
gerechtvaardigd belang kan hebben bij toegang tot het forum van zijn woonplaats. In
paragraaf 3.3.1 is reeds ingegaan op de tegengestelde belangen van on-line
aanbieders en Internetconsumenten en werd uiteindelijk een keuze v66r doorwerking
van het beschermingsbeginsel in on-line B2C rechtsverhoudingen gemaakt. Op
grond van het voorgaande kan mijns inziens worden aangenomen dat de
Internetconsument die bescherming in beginsel ook inderdaad geniet, indien de
rechtspraak met betrekking tot postordertransacties en low-value transacties wordt
doorgetrokken naar on-line B2C overeenkomsten.

3.3.3.2.2 Processuele en contractuele rolverdeling
Bij de concrete uitwerking van het beschermingsbeginsel is de processuele
rolverdeling tussen Internetconsument en on-line aanbieder relevant voor de
vestiging van personal jurisdiction. Inhet kader van de on-line B2B overeenkomst is
reeds van ontwikkelingen binnen de personal jurisdiction doctrine gebleken die
hebben geleid tot ruimere mogelijkheden om de niet in een staat of land gevestigde
of woonachtige gedaagde voor de rechter te dagen. Aanvankelijk is de personal
jurisdiction doctrine zo ver opgerekt dat web presence als zodanig voldoende werd
geacht om personal jurisdiction te vestigen. Inmiddels is deze ruime benadering

weer genuanceerd en wordt steeds vaker verlangd dat op een staat of land gerichte
activiteiten zijn ontplooid door gedaagde. Veelal wordt nog aansluiting gezocht bij
het karakter van de website en de contacts (he daaruit zijn ontstaan. Door een enkele
rechter is echter reeds een strikter benadering gekozen door uitdrukkelijk
daadwerkelijke contacts te eisen voor het vestigen van personal jurisdiction over een

Out-Ofstate gedaagde. De vraag die rijst  is hoe de personal jurisdiction doctrine
afhankelijk van de processuele rolverdeling uitwerkt ten aanzien van on-line B2C
overeenkomsten. Daarbij is tevens de contractuele rolverdeling tussen partijen van
belang. Het maakt bij de vaststelling van personal jurisdiction namelijk  uit  of de

317
Zie bijvoorbeeld het Duitse Bol.com dat verschillende op afzonderlijke landen gerichte websites in de
lucht heeft of het Belgische Proxis.be dat tevens via de domeinnaam Proxis.nl toegankelijk is.
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consument een passieve dan wel actieve rol heeft gehad bij de totstandkoming van de
overeenkomst met de on-line aanbieder. Bij de vaststelling of de consument
inderdaad zwakker is, maakt de rechtspraak onderscheid tussen actieve en passieve
kopers. De passieve koper doet niets anders dan iets bestellen en het vervolgens
ontvangen, de actieve koper daarentegen bemoeit zich met het koopproces door
bijvoorbeeld het aangaan van onderhandelingen met de verkoper, het geven vaninstructies over het ontwerp van de goederen en het monitoren van het
leveringsproces.
In het nu volgende wordt ingegaan op de situatie dat (a) de consument als eiser
optreedt en (b) de on-line aanbieder als eiser optreedt.

Ad a. In het geval dat de Internetconsument als eiser optreedt in een geschil, dient te
worden aangetoond dat de on-line aanbieder minimum contacts heeft met de staat of
het land van de consument om hem aldaar te kunnen dagen. Over het algemeen is hetvoldoende dat de on-line aanbieder een overeenkomst met de consument is
aangegaan. Reeds in oudere rechtspraak werd een consumentenovereenkomst als
zodanig als een voldoende minimum contact voor het vestigen van personal
jurisdiction beschouwd (single contact contract redenering). Het enige contact

318

van de on-line aanbieder met de betreffende staat bestaat dan dus uit het hebben van
een overeenkomst met een aldaar woonachtige persoon. In veel gevallen zal hetechter ook betekenen dat goederen of diensten in de woonplaatsstaat van deconsument worden geleverd, wat eveneens relevante conmcts oplevert. In het geval
van postordertransacties en low-value transacties creeert een buiten een staat
gevestigde aanbieder belangrijke, over het algemeen doorslaggevende contacts met
de staat door er goederen te leveren aan de consument. Indien de consument

319

voorts een passieve rol vervult of wordt geacht te vervullen bij de totstandkoming
van de overeenkomst, zal de on-line aanbieder in de woonplaatsstaat van deconsument dan ook voor de rechter kunnen worden gedaagd op grond van deoverweging dat deze aldaar handel drijft ofwenst te drijven (solicits business).320 Bij
veel on-line B2C overeenkomsten heeft de Internetconsument inderdaad een
passieve rol door op grond van door de on-line aanbieder vastgestelde voorwaarden
te contracteren middels een voorgeprogrammeerd on-line bestelformulier. De
consument heeft daarbij - afgezien van het maken van een keuze uit het on-line
aanbod - over het algemeen nauwelijks enige eigen inbreng. On-line
maatwerktransacties zijn eerder in de B2B dan de B2C omgeving te verwachten.
Tevens dienen on-line aanbieders erop bedacht te zijn dat het aanbieden van diensten
die in een staat illegaal zijn of waaromtrent een zwaarwegend - in wetgeving
neergelegd - belang bij consumentenbescherming bestaat, kan leiden tot personal
318

Zie Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, 1997, 952 F. Supp. 1119 (1997), met cert verwijzing naarMcGee v. International Le Insurance  Co., 2  L.Ed.  2d, 223  (1957).  Zie ook Scoles/Hay  1992, p.  294-
6. Zie echter: Burger King Corp. v.  Rudzewicz, 85 L.Ed. ld 528, 534-5 (1985), Ziegler v. Indian River

319
County, 64 F.3d at 473 (1995). Zie ook Brewer 1983, p. 7, ABA 2000, p. 42-3.
Zie bijvoorbeeld Alchemie  International,  Inc.  v.  Metal  World,  Inc.,  523  F.  Supp.   1039,    1047  (noot
17) en 1053 (noot 38). Zie ook BLC/ns. Co. v. Westin. inc., 359 N.W.2d 752 (Minn. App. 1985), cert.
den. 474 U.S. 844 (1985).

320 Zie State OfMinnesom v. Granite Gate Resons,  /nc, No. C6-95-7227,11 December  1996.
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jurisdiction nog voordat sprake is van een contractuele relatie. Een sprekend
voorbeeld is het aanbieden van gokdiensten via het Internet, waarbij de personal
jurisdiction doctrine ruim wordt uitgelegd door rechters in staten waar gokken strikt

321
gereguleerd is.
Over het algemeen is geen sprake van personal jurisdiction bij factoren die
geografisch ongedefinieerde contacts betreffen, zoals het aan (potentiele) klanten
beschikbaar stellen van een  1-800-nummer en het plaatsen van een advertentie  in een
nationaal (dag)blad. Bedrijven hebben dan namelijk geen invloed op de geografische
impact ofbestemming. Anders ligt dit bij postordercatalogi, waarbij het bedrijf vaak

322wel controle heeft over het geografische einddoel. Bij een on-line aanbod zal het
einddoel over het algemeen open zijn, tenzij de on-line aanbieder uitdrukkelijk
organisatorische en/of technische beperkingen heeft aangebracht en slechts een
geografisch bepaald publiek - bijvoorbeeld inwoners van een bepaald land -
bediend. Ook wanneer contacts aanvankelijk geografisch ondefinieerbaar zijn, zal
het feit dat met een consument in een staat of land wordt gecontracteerd overigens
weer wel relevante contacts opleveren voor het vestigen van personal  jurisdiction.
Over het algemeen vragen on-line aanbieders naar adresgegevens van consumenten
alvorens er on-line gecontracteerd kan worden. Zoals bij de behandeling van on-line
B2B overeenkomsten reeds uiteen werd gezet, wordt de vaststelling van identiteit en
geografische locatie van partijen steeds belangrijker in de elektronische handel.
Diensten zijn ontwikkeld die dergelijke informatie reeds kunnen bepalen op het

323moment dat klanten op de website van de on-line aanbieder belanden. In de

praktijk zal het slechts in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat een on-line aanbieder
geen kennis heeft van de woonplaats van een klant.
Ofschoon on-line C2C overeenkomsten geen afzonderlijk onderwerp van onderzoek
vormen, is het niettemin interessant te wijzen op een uitspraak van een federale
rechter uit Michigan. Deze rechter heeft zich uitgelaten over het vaststellen van
personal jurisdiction bij on-line overeenkomsten die via een veiling tot stand zijn
gekomen. Middels het on-line veilingmechanisme kunnen partijen vraag en aanbod
op elkaar afstemmen zonder dat ten tijde van het on-line contracteren duidelijk is aan
wie en waar producten verkocht zijn. Pas nadat de transactie tot stand is gekomen,

324leren partijen elkaars (pseudo)identiteit en woonplaats kennen. In deze zaak

321
State  of Minnesota  v.   Granite  Gate  Resorts, Inc., C6-97-89, No. C6957227 (Coun of App. 1997). Zie
ook State v. Readers Digest, 501 P. 2d 290 (Wash. 1972), ook al had gedaagde geen
vertegenwoordigers, werknerners of vestigingen in de staat, door het sturen van mailings betreffende
sweepstakes naar inwoners in Washington had de gedaagde 'deliberately and purposefully sought
contact with Washington residents (...) for the purpose of increasing subscription and sales of its
products.' Ook in deze zaak ging het om illegale praktijken, alleen had de gedaagde de mailing hier
uitdrukkelijk (ook) op Washington gericht. Bij Internetadvertenties is het daarentegen maar afwachten
en vaak niet kenbaar waar de bezoekers van de website vandaan komen.

322
McCarty 1998, p. 576-7.

323
Zie paragraaf 3.2.2.2.3.2.

324
De zaak betrof het on-line veilingbedrijf E-Bay, waar (inmiddels?) overigens wei degelijk tijdens het
actieve transactieproces - dat wil zeggen op het moment dat over een weer wordt get)0(len - door de
verkoper contactgegevens van de bieders kunnen worden opgevraagd. De verkoper lijkt het on-line
aanbod niet te kunnen beperken tot een bepaald gebied, ofschoon wel restricties kunnen worden
verbonden aan het leveringsgebied.
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besloot de rechter dat geen sprake is van purposeful availment of the privilege of
doing business in the state tijdens de veiling omdat van tevoren niet duidelijk is waar
de producten worden verkocht. Het is zeer waarschijnlijk dat een rechter tot325

hetzelfde oordeel komt bij vergelijkbare on-line B2C overeenkomsten.
Tot slot kan het beschermingsbeginsel tevens gelding hebben bij on-line B2B
overeenkomsten, indien de relatie tussen beide partijen in termen van invloed en
kapitaalkrachtigheid onevenwichtig is. Zo heeft de rechter bepaald dat personal
jurisdiction gerechtvaardigd is in het geval waarin eiser een:

'small, start-up operation (...) in need of capitalization'

is en gedaagde een

'venture capitalist, with adequate access to capital, and who were actively
searching for business investment opportunities anywhere in the world. ,326

Ad b. In het geval dat de on-line aanbieder als eiser optreedt in het geding, dient de
Internetconsument minimum contacts te hebben met het land of de staat van
vestiging van de on-line aanbieder. Ondanks het feit dat tussen beide partijen een
overeenkomst is afgesloten, zal het over het algemeen als onredelijk worden betracht

'to hold consumers answerable in a foreign forum for unpaid bills simply on
the basis of a mail order contract.'

Hetzelfde geldt voor

'a small businessman  ( . . . )  when  he  has  done  no  more  than  fill out standard
order form for a relatively small purchase';

niettegenstaande overigens de vooruitgang op het gebied van communicatie en
transport die het voor personen eenvoudiger kan maken om voor een vreemde rechter

327te verschijnen. Ook uit recentere rechtspraak wordt duidelijk dat het dagen van de
consument voor de rechter van de vestigingsplaats van de on-line aanbieder

328
onredelijk kan zijn, zeker wanneer de vorderingen slechts gering zijn.
De uitkomst kan evenwel anders zijn, indien de consument een actieve rol heeft

329vervuld bij de totstandkoming van de on-line overeenkomst. Zoals gezegd, is
sprake van een actieve consument, indien deze onderhandelingen heeft gevoerd met
de on-line aanbieder over de inhoud en/of voorwaarden van het contract en nauw
betrokken is geweest bij het ontwerpen van de betreffende goederen of diensten of

325
winfield Collection, Ltd v. McCau/ey, 105 F. Supp. 2d 746 (E.D. Mich. 2000)

326
Resuscitalion Technologies.  Inc.  v.  Continental Health Co,p.,  1997  U.S.  Dist.  LEXIS 3523,  (S.D.  Ind.
1997).

327
Zie alles A/chemie International,  Inc.  v.  Metal  World,  Inc, 523  F.  Supp.  1039,1053, noot 38 (1981)

328
Compuserve v. Patterson, No. 95-3452,1996 Fed App. 0228p (6m Cir. 1996).

329
Zie ook ABA 2000, p. 22, onder 1.2.3.
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het monitoren van het leveringsproces. In een dergelijk geval kunnen voldoende
relevante conmcts ontstaan tussen de consument en de staat waar de on-line

330aanbieder is gevestigd. Weliswaar zullen dergelijke maatwerkovereenkomsten in
de on-line B2C sfeer niet snel voorkomen, maar het is ook niet ondenkbeeldig. Het
Internet biedt bij uitstek mogelijkheden om de consument meer bij het
transactieproces te betrekken en aldus meer invloed te geven op de prijsstelling en de
contractvoorwaarden. De on-line praktijk toont aan dat nieuwe mechanismen
ontstaan, waarbij Internetconsumenten zich organiseren en sterker staan ten opzichte

331van de on-line aanbieder. In voorkomende gevallen kan het ertoe leiden dat de
consument door de rechter als actief wordt aangemerkt en door de on-line aanbieder
kan worden gedaagd voor de rechter van diens vestigingsplaats. Voor zover bekend,
is er geen rechtspraak die dit reeds bevestigd, maar Internetconsumenten zullen met
de mogelijkheid niettemin rekening moeten houden.
Het beschermingsbeginsel betekent tevens dat personal jurisdiction niet kan worden
gevestigd ter plaatse waar on-line diensten worden aangeboden, indien voor de klant
niet duidelijk is waar de server of computer waarop de dienst kan worden benaderd
zich bevindt. Ofschoon de zaak niet een consument betrof, zou deze niettemin332 333

kunnen inhouden dat de actieve consument niet kan worden gedaagd voor de rechter
van de on-line aanbieder, indien er naast de geboden on-line diensten zonder
duidelijke ggfrafische oorsprong niet tevens andere geografisch wel kenbare
contacts Zun.

3.3.3.3   Vergelijking
Met de inwerkingtreding van de EEX-Vo vertoont de behandeling van on-line B2C
overeenkomsten in het Europese internationaal bevoegdheidsrecht en de personal
jurisdiction doctrine opmerkelijke gelijkenissen. Ofschoon de personal jurisdiction
doctrine geen bijzondere benadering kent voor de consumentenovereenkomst, is er
niettemin sprake van een beschermingsbeginsel in de zin dat een on-line aanbieder
die zich heeft gericht op de woonplaatsstaat van de consument aldaar over het
algemeen voor de rechter kan worden gedaagd. Het beschermingsbeginsel wordt
opgehangen aan de soort overeenkomst (postordertransactie, adhesion contract)
alsmede de rol van de consument (passief dan wel actief) bij de totstandkoming van
de overeenkomst. Centraal staat echter het targeting criterium, zoals eveneens het
geval is onder artikel 15 sub c EEX-Vo. Op grond van artikel 15 EEX-Vo is evenwel
voldoende dat in het algemeen sprake is van een consumentenovereenkomst en
speelt het karakter van de overeenkomst overigens geen rol. Ook haakt deze bepaling
aan bij de gedragingen van de on-line aanbieder en niet die van de consument. De
veronderstelling is dat de consument steeds in een afhankelijke positie verkeert ten

330
Zie in het algemeen Brewer  1983, p.  15-6, met verwijzing naar rechtspraak.

331
Zie paragraaf 3.3.3.2.1.

332
Pres-Kap, /nc. v System One, Direct Access. Inc., 636 So. ld  1351,  1353 (1994).

333
Pres-Kap, Inc is een reisbureau dat gebruik maakt van het on-line reserveringssysteem van System-
One.

334
In Pres-Kap was in dat verband onvoldoende dat de betalingen op de plaats van de computer dienden
te worden verricht.
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opzichte van de professionele wederpartij, indien deze zich op de woonplaats van de
consument heeft gericht. Onder de personal jurisdiction doctrine wordt dit niet als
vanzelfsprekend aangenomen en kunnen de omstandigheden van het geval tot een
ander oordeel leiden. Het verschil heeft mogelijk te maken met het feitelijke karakter
van de personal jurisdiction doctIine dat in tegenstelling tot de EEX-Vo geen

duidelijke regels geeft. Ook kan meespelen dat het begrip 'consument' in het
Amerikaanse recht minder duidelijk is afgebakend en ruimer kan worden uitgelegd
dan in het Europese recht. Voorts is het mogelijk dat Amerikaanse rechters grotere
voorzichtigheid betrachten vanwege de procescultuur in de Verenigde Staten,
waardoor consumenten in geval van een geschil sneller dan in Europa naar de rechter
stappen. Ofschoon rechtspraak in het kader van de on-line B2C
consumentenovereenkornst - voor zover bekend - tot dusverre ontbreekt, is te
verwachten dat de Amerikaanse rechter de ten aanzien van postordertransacties en
adhesion contracts uitgezette lijn voortzet ten aanzien van on-line B2C
overeenkomsten.
Zowel onder de personal jurisdiction doctrine  als de (toelichting bij het voorstel voor
de) EEX-Vo wordt een ongelukkig onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve
websites bij de vaststelling of een on-line aanbieder zich al dan niet op de
woonplaatsstaat van de consument heeft gericht. Bij de on-line B2B overeenkomsten
is reeds ingegaan op de redenen waarom het onderscheid niet zinvol is en deze
gelden onverkort voor wat betreft de on-line B2C overeenkomst. Kort geschetst komt
het erop neer dat het onderscheid te veel gericht is op aan veranderingen onderhevig
zijnde technologie en vanuit dat oogpunt steeds bijstelling zou behoeven. Een
dergelijke benadering biedt dan ook onvoldoende rechtszekerheid. Voorts is een
website weliswaar een relevant middel voor het aangaan van on-line overeenkomsten
maar ook niet meer dan dat en uiteindelijk slechts 66n van de mogelijke middelen.
Een duidelijk verschil tussen de EEX-Vo en de personal jurisdiction doctrine bestaat
wel, wanneer de forumkeuzebevoegdheid mede in ogenschouw wordt genomen. In
tegenstelling tot de regeling van de EEX-Vo kan het beschermingsbeginsel onder het
Amerikaanse conflict of laws vrij eenvoudig opzij worden gezet door het opnemen
van een forumkeuze in de (algemene voorwaarden bij de) on-line B2C
overeenkomst. Dit roept ernstige twijfels op over de waarde van het
beschermingsbeginsel in het Amerikaanse recht. De discrepantie tussen beide
situaties - wel  of geen forumkeuze - is vreemd en betreurenswaardig.
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Hoofdstuk 4: Toepasselijk recht

4.1 Inleiding

Het toepasselijk recht bij internationale on-line overeenkomsten wordt vastgesteld
aan de hand van het conflictenrecht. Ook bij de bepaling van het toepasselijke recht
zijn twee gevallen te onderscheiden. Ten eerste de situatie waarin partijen een
geldige rechtskeuze zijn overeengekomen, die het toepasselijke recht aanwijst voor
geschillen voortvloeiend uit de tussen hen bestaande contractuele relatie. Ten tweede
het geval waarin partijen een dergelijke rechtskeuze niet zijn overeengekomen en het
toepasselijke recht dient te worden bepaald aan de hand van de objectieve
verwijzingsregels. In de komende paragrafen zal bij de behandeling van business-to-
business contracten (paragraaf 4.2) en business-to-consumer contracten (paragraaf
4.3) steeds tussen beide situaties worden gedifferentieerd. In beide gevallen wordt
slechts ingegaan op de conflictregels betreffende deze onderwerpen. In paragraaf 4.4
wordt tenslotte ingegaan op regels van bijzonder dwingend recht (voorrangsregels),
welke de werking van de eerder behandelde conflictregels kunnen frustreren in de
zin dat zij doorwerken ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht.

4.2 Business-to-business contracten

4.2.1  Rechtskeuze door partijen

Het juridischel belang van een rechtskeuze voor handelspartijen bij on-line
overeenkomsten is voornamelijk gelegen in de behoefte aan rechtszekerheid en
voorspelbaarheid.2 De rechtskeuze voorkomt ten eerste dat onduidelijkheid bestaat
over het toepasselijk recht. Partijen hoeven niet het resultaat van de objectieve
verwijzingsregels af te wachten, voordat door de rechter een beslissing kan worden
genomen in een geschil. Bovendien kan de objectieve verwijzingsregel in bepaalde
situaties vooraf onbestemd zijn en aldus leiden tot rechtsonzekerheid in de
contractuele verhouding tussen partijen. Op die manier zou afbreuk worden gedaan
aan het belang van de te beschermen

 artijverwachtingen
omtrent de geldigheid en

de gevolgen van hun rechtsbetrekking. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het
vanuit de specifieke contractuele verhouding tussen partijen bezien meest geschikte
recht op de on-line transactie van toepassing te verklaren. Juist bij een betrekkelijk
nieuw fenomeen als on-line transacties kunnen partijen er belang bij hebben om een
specifiek op dergelijke transacties toegesneden recht te kiezen dan wel op zijn minst

Naast het juridische belang bestaat cr voor bedrijven ook een ec:onomisch belang, omdat een groter
aantal rechtsstelsels dat toepassing claimt tevens extra kosten met zich mee kan brengen, Johnson,
Crawford & Jain  1999. Zie ook Whincop  1999, nr. 26 en 32.

2       vonken   1997,  art.  3-11.  Zie ook overweging 60, richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische
handel: Yv»or de ongehinderde ontwikkeling van de elektronische handel moet het desbetreffende
juridische kader duidelijk, eenvoudig en voorzienbaar zijn (...).'

      Zie scoles & Hay 1992, p. 657. Zie ook § 6 (d) Restatement (Second) Conjlict of Laws.
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een rechtsstelsel dat deze overeenkomsten erkent.4 Sommige rechtsstelsels zijn bij
de aanpassing van wetgeving die belemmeringen bevat voor het elektronische
rechtsverkeer nu eenmaal verder dan andere of kennen uitgangspunten die zonder
nadere aanpassing reeds goed toepasbaar zijn op het Internet. Partijen kunnen er dan
vanuit het oogpunt van rechtszekerheid belang bij hebben een rechtskeuze voor een
dergelijk rechtsstelsel te maken.5

4.2.1.1 EVO

De conflictenrechtelijke rechtskeuze is in het EVO als hoofdregel neergelegd in
artikel  3  lid  1. Dat betekent dat de rechtskeuze het gehele - dus zowel aanvullende
als dwingende - objectief toepasselijke recht vervangt.6 Partijen hebben onder artikel
3 EVO een ruime vrijheid ten aanzien van het kiezen van het toepasselijk recht in en
voor internationale on-line overeenkomsten. 7 Niettemin dient er een aantal hierna te
behandelen vereisten in acht te worden genomen. Alvorens tot behandeling daarvan
wordt overgegaan, is een korte opmerking over richtlijn 2000/31/EG betreffende de
elektronische handel op zijn plaats. Over deze richtlijn bestaat onduidelijkheid of
daarin een regel van internationaal privaatrecht is neergelegd die krachtens artikel 20
EVO voorrang heeft boven de bepalingen van het EVO. Op deze plaats wordt
aangenomen dat deze discussie in het kader van de partijautonomie geen relevantie
heeft, vanwege de in de bijlage bij deze richtlijn gemaakte uitzondering voor de
rechtskeuze. Voor een uitgebreide behandeling van deze kwestie wordt verwezen
naar paragraaf 4.2.2.1.4.

4.2.1.1.1   Uitdrukkelijke en stilzwijgende rechtskeuze
De rechtskeuze dient op grond van artikel 3 lid 1 tweede zin EVO uitdrukkelijk te
zijn gedaan dan wel voldoende duidelijk te blijken uit de bepalingen van de
overeenkomst of de omstandigheden van het geval.
Handelspartijen kunnen een uitdrukkelijke rechtskeuze overeenkomen door een
clausule op te nemen in hun on-line overeenkomst of de bijbehorende algemene
voorwaarden: Bij het overeenkomen van een rechtskeuze dienen partijen zich te
realiseren dat een keuze voor het recht van een meervoudig rechtsstelsel als de
Verenigde Staten - een land dat interessant is omdat er ten aanzien van on-line

4 Zie bijvoorbeeld de Amerikaanse modelwetgeving op het gebied van elektronische transacties,
waaronder de Uniform Electronic Transactions Act en de Uniform Computer information
Transactions Act. In deze wetten wordt bijvoorbeeld al aandacht besteed aan het contracteren door
middel van electronic agents. Zie ook Eiselen  1995, p.  10, metbetreking tot EDI-overeenkomsten.

5
Zie Vonken  1997, art.  3-12, een rechtskeuze kan onder meer zijn ingegeven  door de hoge kwaliteit
van het betreffende recht.

6
Hier tegenover staat de materieeirechtelijke rechtskeuze die slechts het aanvullende recht van het
objectief toepasselijke recht opzij kan zetten. Zie verder de paragrafen 4.2.1.1.3 en 4.2.1.1.5.

7
Aanvaarding van de rechtskeuzebevoegdheid in het vermogensrecht werd reeds erkend onder het
Haags Verdrag betreffende de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken
toepasselijke wet  van  1955,  Trb.  1955,83 dat model heeft gestaan voor artikel  3  en 4  EVO.  Zie Nygh
1999, p. 12-13.

8    Zie ook Mankowski 1999a, p. 209-10.

120



TOEPASSELIJK RECHT

contracteren specifieke wetgeving is gerealiseerd - als onvoldoende duidelijk zal
worden beschouwd. Aangezien de staten op het gebied van het privaatrecht
autonoom zijn, bestaat er geen federaal privaatrecht en de rechtskeuze dient

betrekkin  te hebben op 66n der staten, bijvoorbeeld New York of California (artikel
19 EVO).
Indien de rechtskeuze niet met zoveel woorden is opgenomen in de on-line
overeenkomst of de bijbehorende algemene voorwaarden, kan sprake zijn van een
zogeheten stilzwijgende rechtskeuze. Dit vloeit voort uit de zinsnede in artikel 3 lid 1
EVO dat een rechtskeuze wordt aangenomen, indien deze voldoende duidelijk blijkt
uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. De
gekozen formulering geeft aan dat een stilzwijgende rechtskeuze niet zomaar mag
worden aangenomen, maar dat sprake dient te zijn van concrete factoren die
voldoende zekerheid bieden dat partijen de 'stellige bedoeling' hadden om een

10rechtskeuze tot stand te brengen.  Voor een stilzwijgende rechtskeuze kunnen
verschillende, niet alle even zwaarwegende aanwijzingen bestaan die voor gewone
en on-line overeenkomsten gelijk zijn. Het feit dat partijen een forumkeuzebeding in

11hun on-line overeenkomst of algemene voorwaarden hebben opgenomen,    kan een
dergelijke aanwijzing zijn, maar is op zich niet een voldoende sterke factor.12 Ook
kan een rol spelen dat partijen in hun overeenkomst naar artikelen uit de wetgeving
van een bepaald land - bijvoorbeeld de Franse Code Civil - verwijzen.13 Daarnaast
vormen de plaats van contracteren, de in de overeenkomst gebruikte taal en de
valutasoort slechts zwakke aanwijzingen die alleen in combinatie met andere
concrete omstandigheden, bijvoorbeeld een forumkeuze, tot een stilzwijgende
rechtskeuze kunnen leiden. De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt
evenmin opgevat als een voldoende duidelijke aanwijzing, tenzij partijen deze plaats

14
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Tevens kan worden gedacht aan factoren als
het feit dat 66n der partijen in de forumstaat is gevestigd, de overeenkomst is
opgesteld in de taal van dat land en in de valuta van de forumstaat dient te worden
betaald. Voorts kan uit de contractspraktijk van partijen blijken dat sprake is van een

15
stilzwijgende rechtskeuze. Ter illustratie kan worden genoemd de situatie dat
partijen reeds sedert langere tijd EDI-overeenkomsten met elkaar afsluiten, die
worden beheerst door een Interchange Agreement waarin een rechtskeuze is
opgenomen. Wanneer partijen vervolgens hun activiteiten verleggen of uitbreiden
naar het Internet zonder opnieuw een rechtskeuze overeen te komen en de
verhoudingen tussen partijen overigens niet blijken te zijn gewijzigd, dan mag

'    Zie Strikwerda 1995, nr. 171, Vonken 1997, art. 3-13.
10

Rapport Giuliano & Lagarde 1980, p. 17, Reithmann & Martiny 1996, nr. 72-3, Vonken 1997, art. 3-
25, Dicey & Morris 2000, p. 1227-8. Zie ook Mehrings 1998, p  616.

11
Ten aanzien van de forumkeuze zij verwezen naar paragraaf 3.2.1.1.

12
Plender 1991, p. 93, Strikwerda 1995, nr. 192. Zie Mankowski 1999a, p 213, die er voorts op wijst
dat uit een forumkeuze geen rechtskeuze mag worden afgeleid, indien de clausule nietig is vanwege
niet voldoen aan een vormvoorschrift. Minder stellig Dicey & Morris 2000, p. 1230.

13
Kegel 2000, § 18 1, onder c.

14
Zie Vonken  1997, art. 3-25-6,27-8.

15
Vonken 1997, art. 3-25-6, Dicey & Morris 2000, p. 1228-31.
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worden aangenomen dat de eerder uitdrukkelijk gestelde rechtskeuze tevens van
toepassing is op de nieuw ontstane situatie. 16

Het gegeven dat de factoren onderling in gewicht verschillen en aan bepaalde
factoren minder relevantie wordt toegekend dan aan andere, geldt onverkort voor
business-to-business overeenkomsten die on-line worden afgesloten. Daarbij spreekt
het mijns inziens voor zich dat de factoren voldoende kenbaar en niet willekeurig
moeten zijn om van een daadwerkelijke intentie van partijen te kunnen spreken. Dit
kan bijvoorbeeld spelen bij een zwakke aanknopingsfactor als de plaats van
contracteren. Het is niet ondenkbeeldig dat deze plaats die bij overeenkomsten op
afstand in het algemeen al onduidelijk kan zijn, in geval van on-line contracteren nog
moeilijker is vast te stellen. Een complicerende factor kan zijn dat partijen over en
weer niet weten waar hun wederpartij zich bevindt en deze wetenschap voor partijen
ook niet verder relevant is. De on-line transactie wordt bijvoorbeeld geheel -
inclusief betaling en levering - elektronisch afgehandeld en/of er wordt gebruik
gemaakt van geanonimiseerde transactiemodellen. 17 In dat geval zal een dergelijke
factor mijns inziens niet bijdragen tot een stilzwijgende rechtskeuze. Hetzelfde geldt
naar mijn mening voor factoren als de plaats van de server, via welke een on-line
contract wordt afgesloten tussen partijen alsmede de plaats van de providers die
bijvoorbeeld de Internettoegang voor partijen verzorgen of de serverruimte bieden
voor de website door middel waarvan de on-line overeenkomst tot stand is gekomen.
De situatie kan natuurlijk anders liggen, indien blijkt dat deze factoren niet
willekeurig en wel degelijk kenbaar waren voor partijen. Partijen hebben hierover
bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt en uit de omstandigheden blijkt dat zij
voldoende relevant waren voor partijen om mee te wegen in de beslissing of en
wanneer sprake is van een stilzwijgende rechtskeuze. Op zich zullen zij dan niet
voldoende zijn om een dergelijke rechtskeuze aan te nemen, maar in combinatie met
andere - eventueel sterkere - factoren kunnen ze wel bijdragen tot een positieve
afweging ter zake.
Een ander aandachtspunt bij de stilzwijgende rechtskeuze in geval van on-line
overeenkomsten is de (formele) geldigheid van de forumkeuze.18 In het vorige
hoofdstuk kon worden gelezen dat de forumkeuze onder de EEX-Vo aan bepaalde
(vorm)vereisten moet voldoen teneinde geldig te zijn. Indien de forumkeuze
geldigheid ontbeert, kan deze niet bijdragen aan een stilzwijgende rechtskeuze.

4.2.1.1.2 Het tijdstip van de rechtskeuze
De totstandkoming van de rechtskeuze is niet gebonden aan een bepaald tijdstip.
Ingevolge artikel 3 lid 2 EVO kan de rechtskeuze voor, ten tijde van of na de
totstandkoming van de (on-line) overeenkomst - zelfs nog bij aanvang van een

19eventueel geding (processuele rechtskeuze) - door partijen worden
overeengekomen. Tevens kan de rechtskeuze op grond van deze bepaling tussentijds
worden gewijzigd. Deze mogelijkheden zijn in het bijzonder in de on-line context

16
Zie in het algemeen: Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p 1 7, Vonken  1997, art. 3-28-38.

17
Zie hierover uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.3.

18
Zie Mankowski 1999a, p  213.

19
Strikwerda  1995, nr.  195-6.
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van belang, omdat het recht ten gevolge van het gebruik van Internet aan verandering
onderhevig kan zijn en tot de behoefte kan leiden om een oorspronkelijke keuze op
een later tijdstip te wijzigen. Zo kunnen partijen alsnog een keuze doen voor een
recht dat aanvankelijk problematisch of onduidelijk was ten aanzien van
Internettransacties of een keuze voor een recht dat inmiddels duidelijker en
passender regels heeft voor de soort on-line transacties dat partijen aangaan.

4.2.1.1.3 Het internationaliteitsvereiste

4.2.1.1.3.1 Algemeen
In artikel 1 lid 1 EVO is bepaald dat het verdrag van toepassing is op gevallen waar
uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen. Met andere woorden,
het verdrag ziet op internationale gevallen, wat ook wel wordt aangeduid als het
internationaliteitsvereiste. In artikel 3 lid 3 EVO komt het vereiste ten aanzien van de
conflictenrechtelijke rechtskeuze nogmaals afzonderlijk terug. Hier is bepaald dat de
keuze van een buitenlands recht, wanneer alle overige elementen van het geval op
het tijdstip van deze keuze met een enkel land zijn verbonden, de bepalingen
waarvan volgens het recht van dat land niet bij overeenkomst mag worden
afgeweken, onverlet laat. De bepaling laat dus weliswaar ook in interne gevallen toe
dat partijen een rechtskeuzebeding overeenkomen, maar deze keuze zet niet de
dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht opzij

(materieelrechtelijke rechtskeuze). In het internationale geval kunnen partijen
daarentegen wel het recht, dat volgens de objectieve verwijzingsregels van
toepassing is, geheel - dus inclusief dwingend recht - opzij zetten middels een

. 20rechtskeuze (conflictenrechtelijke rechtskeuze).

4.2.1.1.3.2  Feitelijk-geografische benadering
Noch uit de verdragstekst noch uit het toelichtende rapport van Giuliano & Lagarde
wordt duidelijk wat precies onder het internationaliteitsvereiste dient te worden
verstaan. In de doctrine wordt echter onderscheiden naar de geografische benadering,

21de juridische benadering en de economische benadering. Onder het EVO wordt de
22

geografische benadering vooropgesteld, zodat de behandeling van het
internationaliteitsvereiste tot deze benadering zal worden beperkt.23 Ofschoon er
geen eenduidige regels bestaan ter vaststelling van het internationale karakter van de
overeenkomst, kunnen verscheidene objectief-geografische aanknopingselementen

worden eidentificeerd die een sterker of zwakker 'internationaliserend vermogen'
hebben. Sterke factoren die - op zichzelf staand - de overeenkomst een
internationaal karakter kunnen verlenen, bestaan wanneer partijen in verschillende
landen zijn gevestigd en de plaats van uitvoering van de overeenkomst zich in een

20   Strikwerda 1995, nrs. 186 en 210.
21

Zie Joustra 1997, p. 99-106 over de verschillende benaderingen.
22    Strikwerda   1981,  p. 16, Strikwerda   1995,  nrs.   168  en  211.  Zie de aanknopingspunten  die  in  de

toelichting bij artikel  1  lid  1 EVO worden genoemd, Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p.  10
23

Zie over de andere benaderingen: Strikwerda  1981, p. 11-2, Joustra 1997, p.  101-6.
24

Strikwerda 1981, p. 9.
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ander land bevindt dan de plaats van vestiging van partijen. Andere, zij het niet op
zich voldoende sterke en daarmee eerder aanvullende elementen zijn de taal waarin
de overeenkomst is opgesteld en de valuta waarin dient te worden betaald.25 De
vraag die in het nu volgende zal worden beantwoord, is of deze objectief-
geografische aanknopingspunten ter vaststelling van het internationale karakter van
deze transacties onverkort op on-line B2B overeenkomsten kunnen en moeten
worden toegepast.
Allereerst kan worden vastgesteld dat de on-line contracterende partijen zich in de
fysieke wereld bevinden en aldaar doorgaans een geografisch aanwijsbare
vestigingsplaats hebben. Ook de andere, als sterk gekwalificeerde, aanknopingsfactor
van de plaats van uitvoering van de on-line overeenkomst kan in de fysieke wereld
worden gelokaliseerd en veelal zullen partijen daarover afspraken hebben gemaakt.
De in dit verband in de literatuur gehoorde opvatting dat het Internet zelf als plaats
fungeert, alwaar transacties plaatsvinden, dient naar mijn mening te worden

26verworpen.   In de literatuur wordt in dit verband een onderscheid gemaakt tussen
het Internet als medium en het Internet als locus. In het eerste geval wordt het
Internet als communicatiemiddel gebruikt en is er geen sprake van een
internationaliserende werking ten aanzien van overeenkomsten die overigens -
doordat alle geografische factoren naar 66n land wijzen - als intern zijn aan te
merken. Het Internet is hier slechts communicatiemiddel, omdat de
leveringshandeling off-line plaatsvindt. In het tweede geval wordt daarentegen on-
line aan de wederpartij geleverd, waardoor het Internet als locus solutionis zou
kunnen worden beschouwd, omdat de contractuele verhouding tussen partijen geheel
op - dus niet via - het Internet plaatsheeft. Deze notie van het Internet als locus kan
evenwel geen stand houden, omdat het medium geen territorium is en partijen "er"
dan ook niet kunnen contracteren. Zij bevinden zich op een fysieke locatie achter het
beeldscherm van de computer en verrichten van daaruit en niet "op het Internet" de
handelingen die de overeenkomst tot stand brengen. Het onderscheid lost mijns

27

inziens de vraag naar de internationaliteit van on-line overeenkomsten dan ook niet
op. Het Internet is in beide gevallen - zowel bij off-line als on-line levering - te
beschouwen als medium waarmee tussen personen maar Ook tussen computers kan
worden gecommuniceerd, waarbij die communicatie in bepaalde gevallen kan
resulteren in een on-line overeenkomst. Ofschoon de on-line levering of
dienstverlening een geval apart lijkt te zijn, zal de plaats - tenzij partijen contractueel
anders zijn overeengekomen - zich over het algemeen daar bevinden, waar de partij

28aan wie wordt geleverd of die gebruikt maakt van de dienst zich bevindt.
Partijen kunnen dus een conflictenrechtelijke rechtskeuze overeenkomen, indien
voornoemde objectief-geografische aanknopingsfactoren naar verschillende landen
wijzen. In dit verband kan worden opgemerkt dat de plaats van de servers in de
catalogus van factoren geen internationaliserende rol speelt, omdat deze locatie in

25
Vonken  1997, art.  3-67   Zie ook Mankowski 200Oa, p 99, Mankowski 200Ob, p.  165.

26
Zie ook paragrafen 3.2.2.2 5 en 4 2.2.2.4.2. Zie ook Burnstein 1996, p 95-6.

27
Alles Boele-Woelki 2000, p. 315-9, Boele-Woelki 1997, p. 1414.

28
Ook in deze zin Mankowski 1999a, p.  209.
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29
principe willekeurig is. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de vestigingsplaats van
de service provider via welke de website waarmee de on-line aanbieder zich op het
Internet presenteert beschikbaar wordt gesteld of de vestigingsplaats van de access

provider die de bedrijven toegang tot het Internet verleent. Beide instanties zijn
slechts veelal als uitwisselbaar te beschouwen intermediairs die noodzakelijk kunnen
zijn voor on-line zaken doen, maar geen objectieve geografische factor van betekenis
opleveren.

Niettegenstaande het voorgaande behoeft de onverkorte toepassing van de feitelijk-
geografische benadering ter bepaling van de internationaliteit ten aanzien van on-line
B2B transacties naar mijn mening nuancering. Het feit dat de internationaliteit van
een on-line overeenkomst op basis van objectief-geografische factoren dient te
worden vastgesteld, kan door een gebrek aan geografische kenbaarheid bij sommige
Internettransacties op problemen stuiten.30 Het feit dat partijen zich op een fysieke
locatie bevinden, neemt namelijk niet weg dat deze concrete fysieke locatie als

31zodanig voor partijen over en weer niet steeds kenbaar behoeft te ziJn Partijen
kunnen dan bij het aangaan van de on-line overeenkornst niet goed beoordelen of de
rechtskeuze een conflictenrechtelijk of slechts materieelrechtelijk karakter heeft.
Bepaalde bedrijfsmodellen, bijvoorbeeld sommige - op het veilingmodel gebaseerde
- on-line catalogi, anonimiseren het transactieproces om te voorkomen dat partijen
rechtstreeks met elkaar in onderhandeling treden. Zouden zij dat namelijk wel

doenJ
dan loopt de als intermediair fungerende on-line marktplaats commissiegelden mis.
Pas nadat de on-line overeenkomst tot stand is gekomen, worden partijen dus op de

33
hoogte gesteld van elkaars identiteit.   Het kan dan voorkomen dat partijen elkaar al
wel kennen, omdat zij bijvoorbeeld eerder met elkaar hebben gecontracteerd, maar
pas naderhand ontdekken dat zij wederom elkaars wederpartij zijn.34 Tekenend is
hier overigens dat sommige on-line B2B intermediairs in hun algemene voorwaarden
bepalen niet in te staan voor de identiteit van partijen die via hun elektronische

29
Zie Mankowski 2000a, p. 100, Mankowski 200Ob, p.  163-5. Zie ook Mankowski 1999a, p.  208-9.

30 Vergelijk artikel 1 lid 2 Weens Koopverdrag waarin wordt bepaald dat het verdrag niet van toepassing
is, indien de intemationaliteit van de overeenkomst niet kenbaar was voor een partij (subjectief
criterium).

31
Anders: Mankowski 1999a, p. 224-5, die meent dat dit probleem zich hooguit bij een enkele on-line
oplichter voordoet die eenmalig transacties aangaat en vervolgens in het virtuele niets verdwijnt om
eventueel onder een nieuwe dekmantel weer op te duiken.

32
Ouwehand  2001,  p.   147.  Zie  ook FTC Report  2000,  Part  1,  p.   11: 'B2B exchanges are typified  by
anonymous, real-time matching of orders and quotes comparable to that which occurs on a traditional
securities exchange' (vet SvdH).

33
Zie ook OESA 2000, p. 3-5, waar gewezen wordt op het feit dat vanuit mededingingsrechtelijk
oogpunt belang kan bestaan bij het anonimiseren van transactiegegevens. Met behulp van zogeheten
tracking d tracing technologieen kunnen vrij eenvoudig allerlei gegevens over partijen worden
achterhaald en opgeslagen. Het bezit van dergelijke informatie kan leiden tot ongewenste effecten in
voor de markt relevante concurrentiemechanismen die kunnen worden voorkomen door inschakeling
van intermediairs en/of versluiering van relevante transactiesgegevens.

34
Vergelijk §4 1 Teledienstedatenschutgesetz, op grond waarvan de gebruiker van een on-line dienst -
indien redelijkerwijs en technisch mogelijk - de mogelijkheid moet worden geboden om dit gebruik
anoniem dan wel onder een pseudoniem te laten plaatsvinden.
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35marktplaats aan transacties deelnemen. Daarmee wordt gesuggereerd dat zij zich -
mogelijk vanuit aansprakelijkheidsoverwegingen omdat er teveel risico's aan kleven
- geheel niet met de vaststelling van de identiteit van hun klanten inlaten en/of de
middelen die hen ter beschikking staan om de identiteit vast te stellen onvoldoende
betrouwbaar achten.

Uit het bovenstaande volgt dat vanuit objectief-geografisch oogpunt bezien in
bepaalde gevallen om veelal gerechtvaardigde redenen niet duidelijk hoeft te zijn of
de on-line overeenkomst geheel  met 66n enkel of juist met meerdere rechtsstelsels
verbonden is. Op deze wijze zullen voor overigens vergelijkbare of als gelijkelijk
gevoelde situaties verschillende regels bestaan. Partijen kunnen in geval van de ene -
internationale - on-line afgesloten overeenkomst zonder problemen het objectief
toepasselijke recht volledig opzij zetten (artikel 3 lid 1 EVO) Terwijl in het andere -
interne - geval het dwingende recht van het objectief toepasselijke recht de
rechtskeuze - onverwacht - doorkruist (artikel 3 lid 3 EVO). Mogelijk realiseren
partijen zich evenwel niet voor de totstandkoming van de on-line overeenkomst of -
maar minder waarschijnlijk - zelfs pas ten processe dat ze beide in hetzelfde land
zijn gevestigd en ook alle andere wezenlijke aanknopingsfactoren in die richting
wijzen; terwijl zij juist belang hebben bij zekerheid vooraf Hoe gerechtvaardigd het
maken van een onderscheid tussen interne en internationale gevallen vanuit
(internationaal) privaatrechtelijk oogpunt voor veel traditionele overeenkomsten ook
moge zijn, het zou in het geval van de on-line overeenkomst soepeler en vooral ook
pragmatischer dienen te worden gehanteerd.

4.2.1.1.3.3  Internationale on-line marktcontracten
Een andere overweging die voorgaande conclusie versterkt en tegelijkertijd een
oplossing voor de in sommige gevallen niet naar tevredenheid werkende
geografische benadering biedt, hangt samen met het internationale karakter van on-
line marktplaatsen. On-line marktplaatsen vormen in de B2B context een belangrijk
middel voor het via het Internet bij elkaar brengen van vraag en aanbod en zijn -in
geavanceerde vorm - tevens voorzien van transactiemogelijkheden. Veelal
opereren on-line B2B marktplaatsen internationaal.37 Dat betekent dat bedrijven uit
vele verschillende landen zich er kunnen aanmelden teneinde gebruik te kunnen
maken van de geboden faciliteiten. Via het gebruikte medium - het Internet - is het
mogelijk om met de - deels vernieuwende - economische activiteiten die worden
ontplooid een wereldwijde markt te ontsluiten. Voor alle duidelijkheid moet worden
opgemerkt dat dus niet het Internet zelf als internationale on-line markt wordt
beschouwd, maar dat het netwerk een belangrijk hulpmiddel is bij het mogelijk
maken en daarmee ontstaan van dergelijke markten. Medium en materie moeten hier
mijns inziens van elkaar worden onderscheiden: het enkele feit dat het Internet
middel is bij het contracteren maakt de transactie niet per definitie internationaal.38

   Ouwehand 2001, p. 145.
Zie ook Ouwehand 2001, p. 127-32, met voorbeelden van soorten marktplaatsen.

37
Zie bijvoorbeeld Freemarkets.com.

38
Anders Hanotiau   1997,  p.   184, die meent  dat het Internet  op  zich in beginsel internationaliserend
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Deze zienswijze is van belang met het oog op een in de volgende paragraaf te maken
uitzondering op de ruime opvatting inzake het internationaliteitsvereiste.
Bij de intemationale on-line B2B marktplaatsen is naar mijn mening sprake van het
fenomeen van het internationale marktcontract in een nieuwe - namelijk39elektronische - vorm. De internationaliteit van de on-line overeenkomst wordt in
een dergelijk geval niet ontleend aan de aanknopingsfactoren, maar aan het gegeven
dat de transactie tot stand is gekomen tussen deelnemers aan een internationale
markt. Het maakt onder deze zienswijze derhalve niet uit of de on-line transactie
onder de geografische benadering als intern dan wel internationaal geval wordt
beschouwd, want participatie aan internationale on-line marktplaatsen verleent de
on-line transactie per definitie een internationaal karakter. Onder deze benadering
worden onmogelijke kwalificaties vooraf vermeden en bestaat rechtszekerheid

40omtrent het conflictenrechtelijk karakter van de rechtskeuze.

4.2.1.1.3.4 Conclusie
Het verschil in behandeling van interne en internationale gevallen wordt wel
verklaard met de overweging dat de bij interne gevallen reeds bestaande zekerheid
over het toepasselijk recht in het internationale geval door partijen kan worden
gecreeerd middels een conflictenrechtelijke rechtskeuze.41 Partijautonomie wordt
aldus gezien als een verlegenheidsoplossing die het mogelijk maakt meer
rechtszekerheid en voorspelbaarheid te scheppen in het niet altijd duidelijke
conflictenrecht. In het geval van de on-line B2B overeenkomst kan ex ante

42

zekerheid niet altijd worden gebaseerd op objectief-geografische

aanknopingsfactoren. Ofschoon handelspartijen elkaar in veel gevallen vooraf zullen
(leren) kennen, kan er reden bestaan tot het verrichten van anonieme on-line B2B
transacties. Door de aandacht te verschuiven van de geografische benadering naar de
benadering van de on-line B2B overeenkomst als internationale marktcontract wordt
het probleem ondervangen. Naar verwachting zullen partijen veelal de intentie
hebben vraag en aanbod internationaal op elkaar af te stemmen om de
concurrentiemogelijkheden van het internationale netwerk ten volle te benutten. Het
is mijns inziens gerechtvaardigd dergelijke activiteiten als internationaal te
beschouwen, ook indien alle objectief-geografische factoren zijn verbonden met 66n
enkel land. De conflictenrechtelijke rechtskeuzebevoegdheid strekt zich aldus uit tot
interne gevallen.
De voorgestelde aanpak betekent een verruiming van het bepaalde onder artikel 3 lid
3 EVO. De restrictieve uitleg die thans aan artikel 3 lid 3 EVO wordt gegeven,43 lijkt

werkt.
39

Zie  in het algemeen over internationale marktcontracten: Delaume  1979,  p. 258, Strikwerda  1981, p.
9-10, Strikwerda 1995, nr. 211.

40
Het hoogste rechtscollege in Nederland heeft ten aanzien van het nationale internationale
marktcontract een ruime opvatting ingenomen en de conflictenrechtelijke rechtskeuze mogelijk
geacht, zie HR 26 mei 1989, NJ 1992,105, nt. JCS (Norfolk Line v. Zerstegen). Zie ook Joustra  1997,

41  P 122.
Zie Strikwerda 1981, p.  16 en 20.

42
Kegel 2000,  §  18 I, onder c, Reithmann & Martiny  1996, p. 56, Mostermans  1996, p.  74.

43
Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p. 18, Vonken  1997, art. 3-56-66.
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een dergelijke ruime toepassing van de conflictenrechtelijke rechtskeuze niet toe te
staan. Niettemin is een pragmatische oplossing wenselijk om op deze wijze een
werkbare situatie voor on-line transacties te creeren. Een wijziging van de invulling
van het internationaliteitsvereiste wordt - zo meen ik - gerechtvaardigd door de
specifieke kenmerken van de in verband met het Internet gebruikte technologie. Door
het groeiende belang van on-line B2B transacties en de behoefte aan rechtszekerheid
en voorspelbaarheid in het on-line handelsverkeer zal het belang van de
conflictenrechtelijke rechtskeuze naar verwachting evenredig toenemen. Bij een op
stapel staande revisie of vervanging van het EVO zouden voorgaande overwegingen
derhalve meegenomen dienen te worden om een voor het Internet functionele
regeling van de conflictenrechtelijke rechtskeuze te bieden.
Een nog niet genoemd argument - van hopelijk voorbijgaande aard - v66r
uitbreiding van de conflictenrechtelijke rechtskeuze is gelegen in de niet ondenkbare
en mogelijk heel legitieme wens van partijen om in interne gevallen een op het
gebied van de elektronische handel bijzonder ontwikkeld en geschikt recht te

44kiezen. Bij on-line elektronisch handelen en meer in het bijzonder het verrichten
van on-line transacties gaat het om een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Dit kan
aanleiding geven tot rechtsonzekerheid, indien niet duidelijk is in hoeverre met het
oog op traditioneel zakendoen of contracteren geschreven wettelijke bepalingen op
deze recente ontwikkelingen zijn afgestemd. Het nationale overeenkomstenrecht zal
in algemene zin veelal voldoende techniekneutraal zijn opgesteld om plaats te bieden
voor nieuwe vormen van contracteren. Niettemin kunnen zich op specifieke punten
onduidelijkheden of problemen - denk aan de al eerder genoemde wettelijke
vormvoorschriften of onduidelijkheden omtrent de materiele geldigheid van de on-
line overeenkomst - voordoen waardoor partijen de voorkeur geven aan een keuze
voor een rechtsstelsel dat uitdrukkelijk de on-line overeenkomst erkent en daarmee
samenhangende aspecten aan de orde stelt.

Een uitzondering op de in vorige paragrafen geformuleerde benadering van het
internationaliteitsvereiste zou moeten worden gemaakt voor een uitdrukkelijk tot een
nationaal grondgebied beperkt aanbod. De on-line aanbieder kan zijn aanbod
expliciet beperken tot de nationale markt door alleen te leveren in zon eigen land aan
klanten die in dat land zijn gevestigd. Ook kan deelname aan een on-line marktplaats
slechts open worden gesteld aan aanbieders en klanten uit 66n bepaald land. Uit
dergelijke situaties resulterende on-line B2B transacties kunnen dan alsnog als
interne gevallen worden gekwalificeerd. Het Internet op zich internationaliseert de
rechtsverhouding - zo werd reeds opgemerkt - dus niet.

Tegen een ruime benadering van het internationaliteitsvereiste ten aanzien van on-
line B2B overeenkomsten zou als bezwaar kunnen worden opgeworpen dat het voor
partijen wel heel gemakkelijk wordt om de dwingende regels van het objectief
toepasselijke recht in interne gevallen door middel van een rechtskeuze te

45omzeilen.   Hier kan echter worden gewezen op de doorwerking van voorrangsregels

44
Zie in het algemeen: Reithmann & Martiny  1996, p. 56.

45
Vergelijk Strikwerda 1995, nr. 170.
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op grond van artikel 7 EVO, welke bepaling ten aanzien van interne gevallen een
corrigerende werking kunnen vervullen zoals dat nu reeds mogelijk is ten aanzien

46van de internationale overeenkomst.   In een geding kan de rechter afhankelijk van
de aard en mate van verbondenheid van de feiten met een rechtsstelsel beslissen tot

47
doorwerking van voorrangsregels.   Hoe meer de on-line overeenkomst verbonden is
met 66n rechtsstelsel des te sterker werken de voorrangsregels door in de betreffende

48
rechtsverhouding. Het leerstuk van de voorrangsregels zal in paragraaf 4.4 nader
worden behandeld.
Voorts kan hier worden opgemerkt dat een - doelbewuste - omzeiling van het
objectief toepasselijke dwingende recht in geval van on-line overeenkomsten ook
niet altijd mogelijk is in het geval dat er sprake is van een gebrek aan geografische
kenbaarheid. In de gevallen waarin de scheidslijn tussen het nationale en
internationale geval ten tijde van de totstandkoming van de on-line overeenkomst
niet kan worden getrokken, omdat het transactieproces geanonimiseerd is, zullen
partijen veelal ook niet weten welk dwingend recht mogelijk relevant zou kunnen
zijn.

4.2.1.1.4  Vrijheid  betre#ende de  te kiezen  rechtsstelsels
Onder artikel 3 EVO kunnen partijen het toepasselijk recht vrijelijk kiezen in de zin
dat de on-line overeenkomst geen band behoeft te hebben met het land waarvan het

49recht is gekozen. Partijen kunnen dus ook het recht van een land kiezen dat geen
enkele band met henzelf of de transactie vertoont. Vaak zullen partijen wel een zeker
belang hebben bij het door hen gekozen recht.K Zo werd in paragraaf 4.2.1.1.2 reeds
gewezen op de mogelijkheid dat een bepaald recht (reeds) geschikt is voor een
betrekkelijk nieuw fenomeen als het on-line contracteren, terwijl dat in een ander
rechtsstelsel mogelijk (nog) niet het geval is dan wel de rechtssituatie aldaar veel
onduidelijkheid opwerpt. Partijen kunnen er dan belang bij hebben het meest
geschikte of duidelijke recht te kiezen, zonder dat zij daarmee overigens een band
hebben.

4.2.1.1.5 Eenvormig en niet-statelijk recht
De verwijzingsregels van het EVO hebben als uitgangspunt de toepasselijkheid van
statelijk recht,  dat wil zeggen het nationaal recht van een land of - in geval van een
meervoudig rechtssysteem - van een op het gebied van het privaatrecht autonome
territoriale eenheid binnen het betreffende land (artikel 19 lid 1 EVO).51 Het feit dat

46
Zie  Strikwerda  1981, p.  20, die een vergelijkbare benadering voorstelt ten aanzien  van de 'nationale'
internationale markcontracten, nu artikel 3 lid 3 EVO dienaangaande slechts een materieelrechtelijke
rechtskeuze toestaat.

47
Haak 1975, p. 22-3. Zie ook Kropholler 1997, p. 442.

48
Haak  1975, p.  5. Zie ook Strikwerda  1981, p. 19, artikel 3  lid 3 is vanuit dat opzicht als eindpunt te
beschouwen: 'al het dwingende recht zet zich door, omdat de betrokkenheid volledig en exclusief is'

49
Strikwerda 1981, p. 14, Strikwerda 1995, nr. 197, Dicey & Morris 2000, p. 1218. Zie echter Kegel
2000, § 18 I k ('irgendein anerkennenswertes Interesse').

50     Vonken  1997, art.  3-68.
51

Boele-Woelki  1995, p. 16, Reithmann & Martiny  1996, p. 76-7, Strikwerda 2000, nr. 168, Vonken
1997, art. 3-70-80, Polak 1998, nr. 28, Dicey & Morris 2000, p. 1223, Kegel 2000, § 1 IV 2.

129



HOOFDSTUK 4

artikel 3 EVO in lid 1 - anders dan in artikel 4 lid 1 EVO waar staat geschreven 'het
recht van het land' -  met de formulering 'recht dat door partijen wordt gekozen' op
het eerste gezicht een ruimere formulering lijkt te hanteren, doet daaraan niet af,
aangezien artikel 3 EVO in het derde lid weer spreekt over de 'keuze (...) van een
buitenlan(is recht' (cursief SvdH).52 Deze restrictieve interpretatie zou betekenen dat
voor niet-statelijk, a-nationaal recht slechts een materieelrechtelijke rechtskeuze kan

53worden gemaakt. Deze opvatting dient evenwel te worden genuanceerd.  Bij de
behandeling van de reikwijdte van de rechtskeuzevrijheid zal in het nu volgende
worden onderscheiden tussen (a) verdragen betreffende eenvormig privaatrecht (epr-
verdragen) enerzijds en (b) particuliere regelingen anderzijds.

Ada. Inhet eerste geval - het epr-verdrag - kan worden gedacht aan het Weens
Koopverdrag dat een op zichzelf staande uniforme materiele regeling van
internationale business-to-business koopovereenkomsten biedt. Volgens sommigen
maakt de epr-regeling onderdeel uit van het nationale recht van de verdragsstaten,
indien deze in verdragsvorm is gegoten en in werking is getreden in een land. De
epr-regeling is dan eveneens van toepassin  wanneer partijen een keuze voor het
betreffende nationale recht hebben gemaakt. Partijen kunnen echter ook een directe
rechtskeuze voor een epr-verdrag maken. Ter beantwoording van de vraag of deze
rechtskeuze conflictenrechtelijk van aard is, kan een tweetal situaties worden
onderscheiden: (1) het betreffende verdrag bevat een bepaling omtrent de kwestie en
(2) het verdrag zegt hierover niets. Bij een uitdrukkelijke bepaling zal deze op grond
van   artikel   21 EVO betreffende de samenloop met andere verdragen voorrang
hebben boven artikel 3 EVO. Indien het epr-verdrag niets bepaalt en de

55

overeenkomst valt ook niet binnen het formele toepassingsgebied van het verdrag,
wordt in de Nederlandse rechtspraak ten aanzien van het CMR-Verdrag aangenomen
dat een conflictenrechtelijke rechtskeuze, lees: extensieve interpretatie, mogelijk is
of zou moeten zijn. In de Nederlandse doctrine wordt hetzelfde met betrekking tot

56het Weens Koopverdrag aangenomen. Deze interpretatie wijkt af van hetgeen met
betrekking tot het EVO over het algemeen als standpunt wordt ingenomen, namelijk
dat de keuze voor a-nationaal recht slechts als een materieelrechtelijke rechtskeuze
wordt beschouwd.57

Mijns inziens vormt een ruime benadering - lees: een rechtskeuze van
conflictenrechtelijke aard voor epr-verdragen - voor on-line B2B overeenkomsten de
juiste weg. Internationalisering binnen het on-line handelsverkeer vraagt om brede
mogelijkheden voor partijen om zich zoveel mogelijk los te kunnen weken van het
nationale recht. Het toestaan van een conflictenrechtelijke rechtskeuze voor een epr-
verdrag, waarin een internationale benadering bij de regeling van B2B

52
Boele-Woelki 1995, p. 16

53
Zie echter Boele-Woelki   1995,  p.   16, met verwijzingen naar literatuur waarin slechts een restrictive
interpretatie gerechtvaardigd geacht wordt.

54     Reithmann & Martiny  1996, nr. 636, Nygh  1999, p.  190. Zie echter artikel 95 Weens Koopverdrag.
55

Strikwerda 1995, nr. 159, Reithmann & Mar-tiny 1996, nr. 649.
56 Zie Boele-Woelki 1995, p. 16-8, Vonken 1997, art  3-83-4.
57

Boele-Woelki 1995, p. 16, Strikwerda 1995, nr. 203.
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overeenkomsten wordt gevolgd, draagt daaraan bij.

Ad b. Vooral relevant in het licht van de on-line B2B overeenkomst is het tweede
geval dat de mogelijkheid van een conflictenrechtelijke rechtskeuze ten aanzien van
particuliere standaardregelingen en algemene rechtsbeginselen betreft. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om regels als de door de UNIDROIT ontwikkelde Principles of
International  Commercial  Contractsr  de Principles  of European Contract Law van

de Lando-commissie,59 maar ook b voorbeeld de Modelwet betreffende
elektronische handel van de UNCITRAL. Verder kan worden gerefereerd aan wat
wordt genoemd de Lex Mercatoria. Hierbij gaat het - kort geschetst - om in de
internationale handelspraktijk ontstane geschreven en ongeschreven beginselen van
internationaal handelsrecht. Hieronder kunnen tevens worden begrepen de61

voornoemde UNIDROIT Principles en Europese Principles.
62

Evenals bij de epr-verdragen het geval is, lopen de opvattingen over de mogelijkheid
63van een conflictenrechtelijke rechtskeuze voor dergelijke regelwerken uiteen.

Partijen kunnen echter legitieme redenen hebben om een rechtskeuze te maken voor
een door particuliere organisaties opgestelde standaardregeling. Zo kan een
dergelijke regeling specifiek zijn t gesneden op de tak van economische
bedrijvigheid, waarin zij zich bewegen.    In dit verband kan in het bijzonder worden
gewezen op de UNCITRAL modelwet betreffende de elektronische handel, die
specifieke bepalingen bevat voor elektronisch contracteren. Een andere reden
waarom de betekenis van niet-statelijk recht voornamelijk ook in de on-line
omgeving groeit, hangt samen met het afnemende belang van overheidsregulering in
deze context. De overheid is vaak niet meer in staat - en ook niet meer democratisch

65gelegitimeerd - terzake relevante kwesties op zichzelf te reguleren. Veelal zal een
internationale aanpak noodzakelijk zijn om - niet in de laatste plaats vanuit het
oogpunt van handhaving - de eventueel noodzakelijke regulering van het Internet

66uberhaupt mogelijk te maken. Dat betekent dat regulering vaker dan voorheen zou
67kunnen plaatsvinden middels zelfregulerings- en coreguleringsmechanismen

alsmede modelregelgeving in de vorm van bijvoorbeeld de eerdergenoemde
UNCITRAL modelwet. Ook wordt - naar het voorbeeld van de Lex Mercatoria -

58
On-line beschikbaar: <http://www. unidroit.org/english/principles/pr-main.htm>.

59
On-line beschikbaar: <http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles. 1998/doc.html>.

60
On-line beschikbaar: <http://www. uncitral.org/english/texts/electcom/mi-ec.htm>.

61
Zie Reithmann & Martiny 1996, nr. 61

62 Vergelijk Boele-Woelki  1995, p.  13.
63

Positief Struycken 1989, p. 83-5, Boele-Woelki 1995, p. 17-8, Vonken 1997, art. 3-95, Drion 1998,
p.  114. Negatief Strikwerda  1995, nr. 202, Kropholler  1997, p.  85,  Polak  1998, nr. 28. Zie Reithmann
& Martiny 1996, nr.61-2 over de verschillende opvattingen ten aanzien van ler mercatoria.

64
Vonken  1997, art.  3-96. Een andere reden  voor de keuze kan bijvoorbeeld zijn het neutrale karakter
van de pnnciples,  Boele-Woelki  1995, p.  10.

65     Zie Van Klink, Prins & Witteveen 2000, p. 21.

66   Prins 1995, P. 40-1, Koops e.a. 2000, p. 13-4.
67

Zie over dergelijke mechanismen: Aalberts & Van der Hof 2000, p. 21-4, Koops e.a. 2000, p. 45-7
Overigens wordt ook aan de doelmatigheid van dergelijke mechanismen getwijfeld, zie Hoeren 2000,
p. 43.
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wel gerefereerd aan (de ontwikkeling van) een zogheten
Lex Internet ofwel

specifiek op Internet toepasselijke materiele regels. Een dergelijk regelkader
69bestaat niet en het is de vraag ofhet er ooit komt. Een mogelijke stap in die richting

is aansluiting zoeken bij de door UNIDROIT reeds ontwikkelde Principles, die een
goede algemene overeenkomstenrechtelijke basis bieden. Deze kunnen - indien
noodzakelijk - worden aangevuld met de bepalingen uit de UNCITRAL modelwet,
die enkele specifieke kwesties met betrekking tot elektronische overeenkomsten
behandelt.70 Op dit moment wordt binnen UNIDROIT onderzocht of de Principles

71naar het voorbeeld van deze modelwet aanpassing behoeven. De geschetste
ontwikkeling kan aanleiding geven tot de behoefte om een conflictenrechtelijke
rechtskeuze te kunnen maken voor niet-statelijke, a-nationale regelingen.72

Bij de vraag of deze particuliere initiatieven inderdaad een extensieve interpretatie
van artikel 3 EVO rechtvaardigen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen

enerzijds regelingen die - zoals de Principles - een zekere consistentie bezitten,
73

waarbij duidelijk is hoe eventuele leemtes kunnen worden opgevuld. Anderzijds
zijn er regelingen - zoals de UNCITRAL modelwet - die een beperkt en incompleet
karakter bezitten. Deze richten zich slechts op heel specifieke onderwerpen waarvoor
binnen het kader van de elektronische handel reguleringsbehoefte bestaat of kan
bestaan, maar reguleren niet tevens andere - vanuit overeenkomstenrechtelijk
perspectief - eveneens relevante onderwerpen.  In het tweede geval  kan de regeling
niet het privaatrechtelijke systeem van een land of staat vervangen en is de

74
conflictenrechtelijke rechtskeuze niet op zijn plaats. Partijen kunnen in dat geval
naar mijn mening dan ook slechts een materieelrechtelijke rechtskeuze voor het
betreffende particuliere initiatief - bijvoorbeeld de UNCITRAL modelwet - maken,
wat feitelijk neerkomt op het incorporeren van de bepalingen uit deze regeling in de

75
on-line overeenkomst of een metaovereenkornst   - bijvoorbeeld een Interchange

68
Bumstein 1996, p. 108 (Law Cyberspace), Drion & Linneman 1996, p. 1740, Polak 1998, nr. 16-9.

69
Zie Polak  1998, nr. 18, over de haalbaarheid.

70
Boele-Woelki  19963, p. 2810, met de kanttekening dat unificatie van het conflictenrecht in het kader
van de Haagse Con ferentie mogelijk   een   zinvoller   weg is; Drion   1998,   p. 122-3. Vergelijk   het

pleidooi van Prins   1995,   p.   34-41   voor een eenvormig Europees privaatrecht   met de Europese
Principles als eventuele eerste aanzet. Voorts zij terugverwezen naar paragraaf 2.2.1, waarin de
ontwikkeling van een verdrag betreffende elektronisch contracteren door de UNCITRAL als
aanvulling op het Weens Koopverdrag aan de orde kwam.

71
UNIDROIT 2002, p  1-15.

72
Zie echter Polak 1998, nr  28 die wijst op de mogelijkheid dat een Lex Internet in verdragsvorm wordt
gegoten, welk verdrag vervolgens deel uitmaakt van de nationale rechtsorde van staten waarvoor het
verdrag in werking is getreden. In dat geval zou een rechtskeuze voor een Lex Internet wei een
conflictenrechtelijk karakter kunnen hebben.

73
Boele-Woelki 1995, p. 17.

74
Vonken  1997, art. 3-96, Kropholler  1997,  § 5211 onder e.

75
Zie UNC\TRAL Working Group on Electronic Commerce. Incorporation by Reference, Proposal by
the  UK and  Northern Ireland, 31  December  1997,
<http://www.uncitral.org/english/workinggroups/wg_ec/wp-74.htm>   en   het   in   juni    1998   aan   de
UNCITRAL Modelwet betreffende de elektronische handel toegevoegde artikel 5 bis over
inco,poration by r€ference.  Zie  ook  Bos  1999,  p    120-2, over on-line inco,poration  by reference van
de ETERMS van de Internationale Kamer van Koophandel in B2B overeenkomsten; Van Esch  1999,
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76
Agreement.
Het nadeel van een dergelijke werkwijze is dat de dwingende bepalingen van het
objectief toepasselijke recht niet opzij kunnen worden gezet. Tevens zullen de
bepalingen van de overeenkornst in het licht van het objectief toepasselijk recht
worden uitgelegd, wat voor verrassingen en onvoorspelbaarheid in de rechtsrelatie
tussen partijen kan zorgen. Helaas zullen partijen hier rekening mee dienen te
houden. Zij kunnen wel op een goede afloop anticiperen door een keuze voor een
rechtsstelsel overeen te komen dat de geest van hun overeenkomst en het on-line
karakter ervan het best benadert of ondersteunt.
Veel van de nu ontwikkelde zelfregulerings- of coreguleringsinitiatieven en andere
particuliere initiatieven die kunnen worden gebracht onder de noemer
modelwetgeving, komen vanuit conflictenrechtelijk perspectief dus slechts een
begrensde werking toe. De doorwerking van nationaal dwingend recht wordt hiermee
namelijk ongemoeid gelaten. Dit toont mijns inziens aan dat overheden de regulering
van de elektronische handel niet volledig aan de private markt - al dan niet in
samenwerking  met de overheid zelf - kunnen overlaten. Nationale wetgevers dienen
zich terdege te realiseren dat het in dit licht aanpassen van de nationale wetgeving,
die mogelijk te verhelpen belemmeringen voor on-line contracteren bevat, op zijn
minst van evenzo groot zoniet groter belang is als de ontwikkeling van particuliere
initiatieven. Zij zullen er voor moeten waken dat al te snel verantwoordelijkheden
worden afgewenteld ofop zijn minst niet genoegzaam worden onderkend.

4.2.1.1.6  Geldigheid van de rechtskeuze
De materiele geldigheid van de rechtskeuze wordt bestreken door artikel 8 EVO. Lid
1 van dit artikel bepaalt dat de geldigheid van de rechtskeuze wordt vastgesteld aan
de hand van het gekozen recht. Blijkt de rechtskeuze op grond van het subjectief
toepasselijke recht niet rechtsgeldig te zijn, dan wordt de overeenkomst beheerst
door het objectief toepasselijke recht. Hier rijst de vraag in hoeverre middels
zogeheten clickwrap-voorwaarden of meer in het algemeen door on-line
voorwaarden toestemming wordt verleend inzake een daarin opgenomen
rechtskeuzeclausule. On-line voorwaarden zullen namelijk wel rechtsgeldig moeten
zijn onder het gekozen recht teneinde een daarin opgenomen rechtskeuzeclausule
werking te verlenen.77 Bij de keuze van het toepasselijk recht door (66n der) partijen
zal daarmee dus rekening moeten worden houden.
Voor de materiele geldigheid van rechtskeuzeclausules in on-line algemene
voorwaarden is voornamelijk het tweede lid van artikel 8 EVO van belang. Dit
bepaalt dat een partij zich ten bewijze dat hij geen toestemming heeft verleend tevens
kan beroepen op het recht van het land waar hij zon gewone verblijfplaats heeft,
indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van zijn

p. 197-200
76

Bertrams & Van der Velden  1999, p.  28-9, ook kan naast de rechtskeuze soms worden bepaald dat de
overeenkornst tevens door algemeen aanvaarde rechtsbeginselen wordt beheerst. Op het gebied van de
on-line overeenkomst - denk met name aan de UNCITRAL Modelwet betreffende de elektronische
handel - kan mijns inziens echter (nog) niet worden gesproken van algemeen aanvaarde
rechtsbeginselen.

77   Zie ook Mankowski (19992, p. 210, Mankowski (2000a, p. 101.
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gedrag te bepalen in overeenstemming met het gekozen recht. De vraag is en of de
werkwijze bij clickwrap-voorwaarden kan leiden tot de onredelijkheid die artikel 8
lid 2 vereist.
Bij clickwrap-voorwaarden klikt de wederpartij op 'OK' nadat de voorwaarden op
het scherm zijn verschenen en deze de gelegenheid heeft gehad deze te lezen of te
printen. Mijns inziens is hier sprake van een uitdrukkelijke aanvaarding, welke geen
situatie als bedoelt onder artikel 8 lid 2 EVO oplevert. Ook wanneer de wederpartij
niet daadwerkelijk op de hoogte was van de rechtskeuzeclausule in deze
voorwaarden, mag volgens mij worden aangenomen dat van instemming niettemin
sprake is aangezien hij - alvorens te klikken - wel de gelegenheid heeft gehad de
voorwaarden te bekijken. Minder duidelijk ligt de situatie evenwel wanneer slechts
sprake is van een hyperlink op de website van de on-line aanbieder en de wederpartij
de tekst van de voorwaarden niet automatisch onder ogen krijgt en deze ook niet
door middel van een muisklik uitdrukkelijk aanvaardt. Of in dat geval mag worden
uitgegaan van een stilzwijgende aanvaarding zal afhangen van de omstandigheden.
Een en ander zal onder meer afhankelijk zijn van de duidelijkheid waarmee de
hyperlink wordt gepresenteerd. Indien deze met kleine lettertjes op een onduidelijke
plaats - bijvoorbeeld slechts bereikbaar via allerlei andere hyperlinks of
weggemoffeld onder aan de website - wordt vertoond, zal van instemming met de
rechtskeuze mijns inziens geen sprake zijn. Dit is - zo meen ik - tevens het geval,

wanneer niet duidelijk is dat de hyperlink naar de algemene voorwaarden verwijst,
doordat hierin de ambigue bewoordingen 'relevante informatie' of 'juridische
informatie' worden gebruikt. In beide gevallen kan het weer anders liggen, wanneer
het in de betreffende business-to-business verhouding praktijk is om een rechtskeuze
- al dan niet op deze wijze - overeen te komen. Ook is naar mijn mening sprake van
een stilzwijgende aanvaarding, indien de hyperlink naar de standaardvoorwaarden
duidelijk in het bestelproces is opgenomen en de website vermeldt dat de
voorwaarden worden geaccepteerd door het klikken op de 'OK'-button. Afhankelijk
van het concrete geval kan er al dan niet sprake zijn van een onredelijke situatie als
bedoelt in artikel 8 lid 2 EVO. Om problemen te voorkomen doen partijen er
evenwel goed aan de standaardvoorwaarden zorgvuldig in het on-line
contracteerproces in te bouwen. 78

4.2.1.1.7 Geldigheid van de on-line overeenkomst

4.2.1.1.7.1 Materiele geldigheid
De materiele geldigheid van on-line overeenkomsten wordt bepaald aan de hand van
de lex causae ofwel het recht dat van toepassing is wanneer de overeenkomst geldig
zou zijn. Indien partijen een geldige rechtskeuze hebben gemaakt,  is dat het

Aekozenrecht (artikel 8 EVO). In het geval geen geldige rechtskeuze is gemaakt,  is het
volgens de objectieve verwijzingsregels toepasselijke recht maatgevend voor de

78
Zie LOhnig (1997, p 1688-9, ten aanzien van het Duitse recht. Zie ook artikel 10 lid 3, richtlijn
2000/31/EG betreffende elektronische handel en § 211 UCITA. Waarschijnlijk ten overvioede zij
opgemerkt dat de artikel 8 lid 2 EVO voornamelijk van belang zal zijn voor business-to-consumer
contracten.

79
Zie verder paragraaf 4.2.1.1.6.
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materiele geldigheid van de overeenkomst. De materiele geldigheid van de on-line
overeenkomst is aldus afhankelijk van de bepalingen van het toepasselijke materiele
recht van een staat. Aangezien rechtsregels betreffende de materiele geldigheid van
on-line overeenkomsten per land kunnen verschillen of bij on-line overeenkomsten

80
onduidelijkheden kunnen opwerpen,  kan het verstandig zijn van partijen om het
toepasselijke recht zodanig te kiezen dat geen problemen op dit gebied te verwachten
zijn. Een rechtskeuze kan aldus bijdragen aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid
vooraf met betrekking tot bijvoorbeeld de wijze van inrichting van het on-line
bestelproces.

81

4.2.1.1.7.2 Formele geldigheid
Artikel 9 EVO biedt een ruime regeling voor de vaststelling van het toepasselijk
recht op de formele geldigheid van overeenkomsten die tot doel heeft deze

82geldigheid zoveel mogelijk te waarborgen Uavor validitatis). De bepaling biedt de
mogelijkheid om de overeenkomst aan verschillende rechtsstelsels te toetsen,
namelijk de lex causae en - wanneer partijen zich in hetzelfde land bevinden -  het
recht van het land waar de overeenkomst is gesloten Uex loci contractus) (artikel 9
lid 1 EVO). Indien partijen zich ten tijde van sluiting van de on-line overeenkomst in
verschillende landen bevinden, dan is naast de lex causae het recht van elk van die
landen van toepassing (artikel 9 lid 2 EVO).83 Deze tweede situatie zal door het
gebruik van moderne communicatiemiddelen, waaronder het Internet, steeds vaker
voorkomen.84 Op grond van artikel 3 j° artikel 9 EVO kunnen partijen door middel
van een rechtskeuze het toepasselijk recht op de formele geldigheid van hun on-line
overeenkomst dus vooraf bepalen. Dit heeft als voordeel dat rechtsonzekerheid en
onvoorspelbaarheid omtrent de formele geldigheid van hun contractuele relatie kan
worden weggenomen. Niettegenstaande de ruime mogelijkheden die artikel 9 EVO
biedt, blijft het overigens van groot belang dat wetgevers vormvereisten die het
gebruik van on-line overeenkomsten kunnen belemmeren - voor zover mogelijk en

85
wenselijk - verwijderen of aanpassen.
Voorts werd in paragraaf 4.2.1.1.2 reeds gewezen op de mogelijkheid dat partijen
een eerder gedane rechtskeuze kunnen wijzigen (artikel 3 lid 2 eerste zin EVO).
Deze wijziging is niet van invloed op de formele geldigheid van de overeenkomst
(artikel 3 lid 2 tweede zin EVO). Hiermee wordt vermeden dat in de periode
voorafgaand aan de wijziging in de keuze onzekerheid ontstaat over de formele

80
Zie reeds paragraaf 2.2.1. Vergelijk afdeling 3  van de richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische
handel, waarin enkele bepalingen met betrekking tot het elektronisch contracteren zijn opgenomen.

81
Vergelijk artikel 11 richtlijn 2000/31/EG.

82
Zie Reithmann & Martiny (1996, nr. 564, voorschriften die voorzien in inhoudscontrole door een
bevoegde autoriteit (bijvoorbeeld notaris) zijn niet als vormvoorschriften in de zin van artikel 9 EVO
te beschouwen.

83 Zie ook artikel 9 lid 3 EVO, wanneer de on-line overeenkomst wordt gesloten door een
vertegenwoordiger dan wordt onder het land in de leden 1 en 2 dat van de vertegenwoordiger
verstaan. Zie artikel 9 lid 6 EVO ten aanzien van zakelijke rechten en rechten tot gebruik van een
onroerend goed.

84     Vonken  1997, art. 9-12.
85

Zie ook artikel 9 Richtlijn 2000/31/EG
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86geldigheid van de overeenkomst. Twee situaties kunnen hierbij worden
onderscheiden. Ten eerste het geval dat het later gekozen recht strengere
vormvoorschriften ten aanzien van de overeenkomst in kwestie kent. Voor de on-line
overeenkomst zou dit de niet ondenkbeeldige situatie kunnen oproepen dat het na de
wijziging gekozen toepasselijke recht deze overeenkomst nietig verklaart, omdat
langs elektronische weg afgesloten overeenkomsten het geschriftvereiste onder dat
nieuwe recht niet vervullen. Het voorbehoud leidt er evenwel toe dat deze on-line
overeenkomst achteraf niettemin formele geldigheid behoudt. Partijen die - mogelijk
uit onachtzaamheid of onbekendheid met het recht op dit punt - alsnog een minder
gunstig recht kiezen, worden dus niet "afgestraft" door nietigheid van hun
overeenkomst. Ten tweede kan zich het omgekeerde geval voordoen, waarin de on-
line overeenkomst aanvankelijk formele geldigheid ontbeert, doordat deze op grond
van vormvoorschriften onder het eerst gekozen recht nietig is, maar het later gekozen
recht geen of geringere vormvereisten kent. In een dergelijk geval werkt de formele
ongeldigheid niet door onder het later gekozen recht. Partijen hebben op deze manier
dus de mogelijkheid eerdere formele ongeldigheid van een on-line afgesloten
overeenkomst te "repareren" door alsnog een lex contractus te kiezen, waaronder de
on-line overeenkomst wel mede als een geschrift wordt beschouwd dan wel geen

87vormvoorschriften voor de desbetreffende overeenkomst bestaan.
Overigens dient bij het voorgaande in het oog te worden gehouden dat het recht van
het land waar partijen zich bevinden nog steeds alternatief van toepassing is op de
formele geldigheid. Indien de on-line overeenkomst onder het aanvankelijk of later
gekozen recht formeel ongeldig is, kan deze nog wel formeel geldig zijn onder de lex
loci actus. In dit verband moet worden opgemerkt dat de locus actus vanuit de on-
line overeenkomst bezien minder relevant is. Voor het afsluiten van een on-line
overeenkomst maakt het namelijk in het geheel niet uit waar partijen zich bevinden.
Overal daar waar zij de beschikking hebben over een computer met
Internetaansluiting, kan worden gecontracteerd. De locatie kan - evenals bij gewone

88overeenkomsten overigens - verder eenvoudig worden gemanipuleerd. De ratio
achter de locus actus is gelegen in een vereenvoudiging van het rechtsverkeer door
de in het buitenland verblijvende wederpartij toe te staan een aldaar gangbare vorm
te gebruiken. Deze ratio wordt onderuit gehaald, wanneer de locatie welbewust

89wordt gemanipuleerd door partijen. Naar verwachting zal het probleem van
vormvoorschriften bij on-line B2B transacties en van omzeiling van de lex loci actus
in dat geval zich in de praktijk niet snel voordoen. Niettemin zou bij een revisie of
vervanging van het EVO een bestendiger aanknopingsfactor, zoals de
vestigingsplaats van partijen, in overweging moeten worden genomen.

86
Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p.  18.

87
Zie in het algemeen Strikwerda 1995, nr. 194, Kropholler 1997, p. 414, Vonken 1997, art. 3-55

88
Reithmann & Martiny 1996, nr. 537, volgens de in Duitsland heersende leer is dit toegestaan.

89
Reithmann & Martiny  1996, nr. 537.
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4.2.1.2  Het conflictenrecht in de Verenigde Staten

Partijautonomie wordt in het Amerikaanse conflictenrecht algemeen erkend sinds de
uitspraak van de Supreme Court in de zaak The Bremen v. Zapam OFShore Co,

90

waarin de rechter overwoog dat:

'a freely negotiated private international agreement, unaffected by fraud,
undue influence, or overwheening bargaining power (...), should be given full
effect. ,91

Ofschoon deze zaak een forumkeuze betrof, wordt algemeen aangenomen dat de
92

uitspraak tevens aanvaarding van de rechtskeuze omvat. De
rechtskeuzebevoegdheid heeft nadien onder meer zijn weerslag gekregen in § 187
Restatement  (Second)  Conflict  of Laws93  en in § 1-105.1 Uniform Commercial Code.
De in deze bepalingen gevolgde benaderingen worden in de regel ook in de statelijke

94en federale rechtspraak aangehangen. Niettegenstaande de brede acceptatie, dient
er in de Verenigde Staten evenwel nog steeds rekening te worden gehouden met een

95kleine minderheid die partijautonomie in het conflictenrecht afwijst. Voorts dient
bij de vrijheid van partijen om het toepasselijk recht te kiezen een aantal in het nu

96volgende te behandelen voorwaarden en beperkingen in acht te worden genomen.

4.2.1.2.1  Uitdrukkelijke en stilzwijgende rechtskeuze
In de Verenigde Staten kunnen partijen on-line een rechtskeuze overeenkomen door
opneming van een bepaling in de on-line overeenkomst dan wel de bijbehorende
algemene voorwaarden. Ook kan een afzonderlijk on-line contract ter zake worden

97afgesloten. De rechtskeuze behoeft niet uitdrukkelijk te geschieden en kan mede
98blijken uit de omstandigheden van het geval. Partijen moeten daarbij echter wel te

allen tijde daadwerkelijk de bedoeling hebben gehad om een rechtskeuze te maken.
Het is derhalve niet voldoende dat:

'the parties, if they had thought about the matter, would have wished to have

90
407 US 1 (1972), 32 L Ed 2d, 513.

91
The Bremen v. Zapata ClOSShore Co.,32 L Ed 2d, 522.

92
Zie Nygh 1999, p. 11.

93
Zie ook § 104  Restatement (Second) Conflict of Laws.

94
Bom 1996, p. 655.

95
Zie hierover Nygh 1999, p. 12.

96
De public policy beperking zal bij de 82( contracten worden behandeld. Er moeten wei heel
zwaarwegende gronden zijn om de rechtskeuze op grond van een public policy van de forumstaat
opzij te kunnen zetten. Het is bijvoorbeeld niet voldoende dat het gekozen recht anders is dan het
volgens de objectieve verwijzingsregels toepasselijke recht. Aldus Loucks  v.  Standard  Oil  Co.  of New
York, 120 N.E. 198 (1918), 201-2. Dit geeft aanleiding tot de conclusie dat de uitzondering zich in de
on-line 828-context niet snel zal voordoen. Zie verder Scoles & Hay 1992, Born 1996, p. 655-6.

97
Alles: Born 1996, p. 654-5, Nygh 1999, p. 11

98
Nygh  1999, p. 91  en  111-112.
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the law of a particular state applied. '99

Deze beperking is evenwel minder relevant dan op het eerste gezicht lijkt. Bij de
objectieve verwijzing onder § 187 Resmtement (Second) Conflict ofLaws kan juist
ook de hypothetische intentie van partiien een relevante factor zijn voor de

1DO
vaststelling van het toepasselijk recht zijn. Op grond van de objectieve verwijzing
kan dus niettemin het recht van toepassing zijn, waarvan partijen gewild hadden dat
het de rechtsverhouding zou beheersen, indien zij er bij hadden stilgestaan. Feitelijk
is het resultaat dan vergelijkbaar met het geval dat partijen wel een rechtskeuze
overeen zouden zijn gekomen. Voor on-line contracterende partijen is het in het
belang van de voorspelbaarheid evenwel raadzaam het er niet op aan te laten komen
en uitdrukkelijk een rechtskeuze te maken.
Impliciet kan de rechtskeuze bijvoorbeeld blijken uit verwijzingen naar voor een
bepaald rechtsstelsel specifieke uitdrukkingen of leerstukken in de bepalingen van de
on-line overeenkomst. Een in de overeenkomst opgenomen forumkeuzeclausule
houdt in beginsel overigens niet mede een keuze voor een bepaald recht in. Op grond
van bijkomende omstandigheden kan er soms niettemin een impliciete rechtskeuze
uit worden afgeleid.  Ook  kan  de in sommige moderne Amerikaanse choice  Of law
theorieen aangehangen lex jbri benadering er feitelijk toe leiden  dat een keuze  voor
een bepaald forum mede leidt tot de toepassing van het recht van het betreffende
forum. Voorts kunnen factoren, zoals de plaats van uitvoering van de

101

overeenkomst of de tussen partijen bestaande contractspraktijk van belang zijn bij  de
vaststelling of sprake is van een impliciete rechtskeuze. Voor een behandeling van
deze en andere factoren wordt terugverwezen naar paragraaf 4.2.1.1.1.

4.2.1.2.2 Tijdstip van de rechtskeuze
De totstandkoming van de rechtskeuze behoeft niet steeds voor of ten tijde van het
afsluiten van on-line overeenkomst te geschieden, maar deze kan ook nog daarna of

102ten processe door partijen worden overeengekomen. Niet duidelijk is of
tussentijdse wijziging van de rechtskeuze is toegestaan, noch welke gevolgen dat
vervolgens zou hebben voor rechten van derden en de formele geldigheid van de
overeenkomst. Op basis van het beginsel van partijautonomie mag echter worden
aangenomen dat een tussentijdse wijziging voor de Amerikaanse rechter stand zal
houden. Naar verwachting zal een wijziging met terugwerkende kracht noch de
rechten van derden noch de formele geldigheid van de on-line overeenkomst

103aantasten. Het belang van het achteraf wijzigen van de rechtskeuze kan in de on-
line context zijn gelegen in het feit dat partijen inmiddels duidelijk is geworden
welke problemen het on-line karakter van de overeenkomst onder het aanvankelijk
gekozen rechtsstelsel ontmoet. Door een verandering van de rechtskeuze kan dan

99
Zie alles § 187 Resmtement (Second) Conflict OfLaws, comment (a) (1971).

100
Scoles & Hay  1992, p

659.
101

Alles Scoles & Hay 1992, p. 658. Zie uitgebreider paragraaf 4.2.2.2.
102

Zie Delaume  1988, p. 40, met verwijzingen naar rechtspraak.
103

Zie ook Nygh  1999, p   100
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alsnog een geschikt rechtsstelsel subjectief van toepassing worden verklaard. De104

eerdere eventuele formele ongeldigheid van de on-line overeenkomst zou dan niet
alsnog doorwerking mogen hebben onder het nieuw gekozen recht.

4.2.1.2.3 Interstatelijkheids- en internationaliteitsvereiste

4.2.1.2.3.1  Wezenlijk verband en redelijk belang
De on-line overeenkomst moet een interstatelijk dan wel internationaal karakter
hebben om een geldige rechtskeuze mogelijk te maken, dat wil zeggen dat twee of
meer staten dan wel landen een belang moeten hebben bij de toepassing van hun
recht. Deze beperking komt tot uitdrukking in het vereiste van een wezenlijk105

verband (subsmntial relationshi)), dat is bedoeld om een uitbreiding van
106partijautonomie naar interne transacties te voorkomen. Op grond van § 187

Restatement (Second) Conflict of Laws moet het gekozen recht een wezenlijk
verband hebben met partijen of de on-line overeenkomst, dan wel er moet een
redelijke grond (reasonable basis) zijn voor partijen om een bepaald recht te kiezen,
ook wanneer dit recht geen wezenlijk verband met partijen dan wel de on-line

107overeenkomst heeft.
De wijze waarop het vereiste van interstatelijkheid of internationaliteit is uitgewerkt,
heeft als neveneffect dat de rechtskeuze beperkt is tot specifieke staten of landen,
waarmee de overeenkomst een wezenlijke binding heeft. Partijen kunnen daardoor
niet volledig vrij het op de on-line overeenkomst toepasselijke recht kiezen, indien
aan het vereiste van interstatelijkheid en internationaliteit is voldaan. Dit kan
bezwaarlijk zijn, indien het partijen beperkt in het kiezen van het meest geschikte
recht voor hun rechtsverhouding. Het recht dat voor keuze in aanmerking komt kan
rechtsonzekerheid bieden voor elektronisch contracteren, omdat dit onderwerp niet
geregeld is en/of in dat verband onduidelijkheid bestaat over de toepassing van
wetsbepalingen. Partijen zullen dan behoefte hebben aan een keuze voor een ander,
wel de noodzakelijke rechtszekerheid biedend recht. De op een redelijke grond
(reasonable basis) gestoelde partijautonomie, waaronder alsnog een rechtskeuze kan
worden gemaakt indien het vereiste van een wezenlijk verband niet is vervuld, zou
een mogelijke basis kunnen zijn voor uitbreiding van de rechtskeuzemogelijkheden
voor partijen. Hieronder kunnen partijen die contracteren vanuit landen waar het
recht relatief onderontwikkeld is wat betreft de soort overeenkomsten die zij
afsluiten, niettemin een recht kiezen dat ter zake wel bijzonder ontwikkeld is:08 Dit
kan inderdaad uitkomst bieden voor partijen die on-line contracteren, maar daar in

104
Zie eerder en uitgebreider paragraaf 4.2.1.1.2

105
§  \87  Restatement (Second)  Conflict of Laws, comment (d)

106
Scoles & Hay  1992, p. 669-70, Born  1996, p   657

107
Zie ook U.C.C. § 1-105 (1): '(..0 when a transaction bears a reasonable relationship to this state and
also to another state or nation the parties may agree that the law of either this state or of such other
state or nation shall govern their rights and duties   ( ..)' Ondanks verschillende
interpretatiemogelijkheden wordt in het algemeen aangenomen dat de bepaling niet afwijkt van de
rechtspraak en de Restatement, Scoles/Hay, 1992), p. 675-8.

108
Zie alles comment (f). Zie tevens Ehrenzweig 1953, noot 53, p  1082
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het land waar zij zich bevinden een onvoldoende of onduidelijke juridische basis
voor vinden. Sommige auteurs menen evenwel dat in de rechtspraak tot dusver
weinig steun kan worden gevonden voor dit alternatief, te weten het bestaan van een

109andere redelijke grond naast het vereiste van een wezenlijk verband. Anderen zijn
daarentegen van mening dat het vergen van een redeliik belang of een wezenlijkno
verband hoe dan ook niet meer van deze tijd is. Muns inziens zou het
interstatelijkheids- of internationaliteitsvereiste met zoveel woorden moeten worden
gesteld en met via het veel te restrictieve criterium van het wezenlijke verband. Het
belang van rechtszekerheid vraagt naar mijn mening om een ruimere benadering van

111het internationaliteitsvereiste dan onder deze aanpak mogelijk is.

Op de vraag of sprake is van een wezenlijk verband bestaat geen standaardantwoord;
112dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Allerlei factoren kunnen

meespelen bij de vaststelling of dit verband bestaat tussen staat en partij of transactie.
Een keuze voor het recht van een andere staat is in ieder geval niet mogelijk als
partijen in een staat wonen en aldaar de overeenkomst afsluiten en uitvoeren. Bij een
keuze voor het recht van de woonplaats van een der partijen wordt doorgaans een
voldoende wezenlijk verband met een staat of land aanwezig geacht, zodat in
verschillende staten of landen woonachtige partijen dat recht zonder problemen
kunnen kiezen. Meer nog dan de woonplaats van partijen zal in B2B verhoudingen
echter juist de vestigingsplaats van partijen van belang zijn. Deze aanknopingsfactor
- zij het de staat van incorporatie (state  of incorporation),het hoofdkwartier of een
filiaal - zal door de rechter echter lang niet altijd worden gehonoreerd als zijnde een
wezenlijk verband; dit ter voorkoming van manipulatie van aanknopingsfactoren
door middel van een keuze voor het recht van iedere staat waar door het betreffende
bedrij f kantoor wordt gehouden, of dit recht nu een wezenlijk verband heeft met de

113onderliggende transactie eWof partijen of niet. De plaats waar de belangrijkste
zakelijke activiteiten tprinciple place of business) van een bedrijf plaatshebben,
wordt daarentegen over het algemeen wel als een wezenlijk verband met een land of

114staat aangemerkt. Het merendeel van de activiteiten van het bedrijf moet dan wel
op een aan te wijzen locatie plaatshebben en niet overal verspreid. In de off-line
praktijk zal deze plaats naar mijn mening vaak samenvallen met de vestigingsplaats
van het betreffende bedrijf, maar in de on-line context hoeft dat niet per definitie zo
te zijn. In paragraaf 4.2.2.1.1 wordt ingegaan op de internationaal samengestelde
virtuele organisatie zonder een duidelijk aanspreekpunt voor de buitenwereld en de
internationaal opererende mobiele dienstverlener. Laatstgenoemde houdt nergens

109
Scoles/Hay 1992, p. 674.

110
Nygh    1999,   p.   57,   264.   Zie ook Lowenfeld    1996,   p.   202, die meent   dat het Amerikaanse
conflictenrecht op dit punt in de praktijk niet significant verschilt van het EVO.

111
Zie paragraaf4.2.1.1.3.

112
Anderson   1981,  UCC § 1-105:22, de aanknopingspunten welke worden gehanteerd als partijen  geen
keuze hebben gemaakt, kunnen in deze een indicatie van relevante factoren geven.

113
Zie Scoles & Hay  1992,  p   672-3

114
Zie § 187 Restatement (Second) Conflict of Laws, comment (0, Anderson 1981, § 1-105:15, Scoles &
Hay 1992, p. 672-3.
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specifiek kantoor, maar sluit al rondreizend met laptop en mobiele telefoon on-line
overeenkomsten af. In beide gevallen is onwaarschijnlijk dat er een principle place
of business kan worden aangewezen  Van een wezenlijk verband  met een bepaalde
locatie aan de zijde van deze on-line aanbieders kan dan geen sprake zijn, waardoor
de rechtskeuzemogelijkheden verder worden ingeperkt.
Daarnaast kunnen partijen in

be&insel
tevens het recht kiezen van de staat waar de

overeenkomst wordt gesloten en moet worden uitgevoerd. De lex locus116

contractus wordt echter niet als een heel sterk aanknopingspunt beschouwd en de lex
locus solutionis wordt geacht weinig gewicht te hebben, indien deze plaats onzeker
of onbekend is. Zeker indien de uitvoering van de on-line overeenkomst geheel

117

elektronisch plaatsvindt, kan het onduidelijk zijn voor partijen waar de overeenkomst
tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd. Het kan dan ook relevant zijn dat partijen
uitdrukkelijk afspraken maken over de plaats van levering en betaling, indien
hierover onduidelijkheid bestaat en zij hun rechtskeuzemogelijkheden willen
vermeerderen. Ook kan er in eenzijdig op te leggen algemene voorwaarden naast een
keuze voor het recht van de lex locus solutionis tevens een uitdrukkelijke bepaling
over "het waar" van de locus solutionis worden opgenomen. Op die manier worden
problemen van geografische kenbaarheid en daarmee rechtsonzekerheid voorkomen.

4.2.1.2.3.2  Verruiming internationaliteitsvereiste
In het kader van het EVO is door mij een ruime benadering van het
internationaliteitsvereiste gepropageerd. On-line B2B overeenkomsten moeten als
internationaal worden beschouwd, tenzij de binnenlandse on-line aanbieder zijn on-
line aanbod uitdrukkelijk en daadwerkelijk beperkt tot diens eigen land. Mijns
inziens is een zelfde benadering in het Amerikaanse recht eveneens noodzakelijk en
gepast met de bedoeling het oplossen van de kenbaarheidsproblematiek bij anonieme
transactiemodellen en het bevorderen van voorspelbaarheid en rechtszekerheid in het
conflictenrecht. De vraag is of dit in het licht van de manier waarop het
internationaliteitsvereiste in het Amerikaanse conflictenrecht vorm heeft gekregen
ook mogelijk is.

Allereerst is het van belang te wijzen op veranderingen in de - in vergelijking met de
internationale praktijk - vrij strikte eisen die het Amerikaanse recht door het vereiste
van het wezenlijke verband aan de conflictenrechtelijke partijautonomie stelt. In het
voorstel voor een herziening van de Uniform Commercial Code irevised UCC) wordt
in §1-301 voorzien in een duidelijke verruiming van de partijautonomie voor

118

internationale en interstatelijke transacties, omdat het vereiste van een redelijk

115
Zie  § 188 Resmtement (Second) Conflict  of Laws,  comment (e),  dit  is de plaats  waar de laatste
handeling (buvoorbeeld aanvaarding van het aanbod) wordt verricht om de overeenkomst tot stand te
laten komen.

116
Scoles   &   Hay   1992,  p.   , de plaats  van het ontstaan   van de overeenkomst  op   zich is echter
onvoldoende aanknopingspunt voor een rechtskeuze, omdat dit aspect te eenvoudig kan worden
gemanipuleerd door partijen

117
Zie alles § 188 Restatement (Second) Cofict ofLaws, comment (e)

118
Deze bepaling zal te zijner tijd § 1-105 UCC moeten vervangen.
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verband daarvoor wordt verlaten. Het internationaliteitsvereiste blijft bestaan,
doordat voor een transactie die tot geen enkel ander land dan de Verenigde Staten
een reasonable relation heeft door partijen slechts het recht van een der staten kan

119worden gekozen. Het is de bedoeling op deze manier, zo de toelichting bij het
voorstel, meer in de intemationale pas te gaan lopen.
In § 109 UCITA wordt het internationaliteitsvereiste daarentegen geheel niet gesteld.
In de toelichting lijkt wel te worden gerefereerd aan gevallen waarin sprake is van
meer dan tan rechtsorde, maar ook hier wordt het vereiste niet met zoveel woorden
genoemd. Wel wordt ten aanzien van het vereiste van een reasonable relationship
opgemerkt dat:

'(i)n a global information economy, limitations of that type are inappropriate,
especially in cyberspace where physical locations are often irrelevant or not
knowable. ,120

Hier zou kunnen worden afgeleid dat het Amerikaanse internationaliteitsvereiste -
dat door het reasonable relationshi) vereiste wordt bepaald - onder UCITA niet
geldt. Overigens zal het in beide gevallen afhangen van de manier waarop de
betreffende modelwet door de statelijke wetgever wordt geimplementeerd en waarop
de betreffende bepalingen in statelijk recht vervolgens worden uitgelegd of de ruime
benadering ook daadwerkelijk voet aan de grond krijgt. In de beide eerste
implementaties van UCITA die respectievelijk in Maryland en Virginia zijn
doorgevoerd, is de bepaling - in dit opzicht - onveranderd overgenomen, waardoor
een uitbreiding van de rechtskeuze naar interne on-line overeenkomsten in
voorkomende gevallen mogelijk is. Verder zal evenwel moeten worden afgewacht
hoe de rechter ter zake met de bepaling om zal gaan. Ook in de rechtspraak zou een
ruimere benadering van het internationaliteitsvereiste weerklank moeten vinden
teneinde partijen royaler de gelegenheid te bieden een voor hun on-line ontstane
rechtsverhouding passend recht te kiezen.

De genoemde ontwikkelingen vertonen een duidelijke verruiming van het
internationaliteitsvereiste welke in het geval van UCITA mede de eerder bij het EVO
beargumenteerde benadering kan omvatten. Onder dat voorstel zouden alle on-line
B2B overeenkomsten in beginsel als internationaal moeten worden beschouwd
teneinde ex ante rechtszekerheid te creeren voor de conflictenrechtelijke rechtskeuze.
De vraag die voorts rijst is of een dergelijke benadering valt te rijmen met de ratio
achter het internationaliteitsvereiste dan wel of deze ratio daaraan in de weg kan
staan. De ratio achter het internationaliteitsvereiste - in de vorm van het substantial
relationship of reasonable relationship vereiste - is erin gelegen te voorkomen dat
partijen dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht ontwijken in

121
puur interne transacties. Partijen kunnen in het interstatelijke of internationale
geval dus wel de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht opzij

119
Zie UCC § 1-301 (d).

120
§ 109, OOicial Comment 2 (a)

121
Scoles & Hay 1992, p. 670.
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zetten, uitgezonderd eventuele statelijke of nationale public policies die om
doorwerking vragen. De ratio wijkt daarmee niet noemenswaardig af van wat onder
het EVO met het internationaliteitsvereiste wordt beoogd te bereiken. Naar mijn
mening moet het ook onder het Amerikaanse conflictenrecht mogelijk zijn om een
pragmatische benadering te kiezen bij on-line overeenkomsten. Onder het public
policy concept kan vervolgens tot een flexibele invulling komen aangaande de
doorwerking van (internationaal) dwingend recht, evenals in paragraaf 4.2.1.1.3122

reeds is voorgesteld voor de doorwerking van voorrangsregels.

4.2.1.2.4  Eenvormig en niet-statelijk recht
Een beperking van de rechtskeuze is voorts gelegen in het feit dat de keuze van
partijen over het algemeen statelijk recht dient te betreffen. Onder de Restatement
(Second) Conflict of Laws kunnen partijen een keuze maken voor de local law of a
state, waarbij onder state wordt verstaan:

'territorial unit with a distinct general body of law.
,123

Vervolgens wordt local  law  of a state gedefinieerd als:

'the body of standards, principles and rules, exclusive of its rules of Conflict of
Laws, which the courts of that state apply in the decision of controversies
brought before them. ,124

In de Uniform Commercial Code wordt de beperking weliswaar niet met zoveel
woorden gesteld, maar aangezien de toelichting het heeft over 'law of a particular
jurisdiction' wordt de rechtskeuze mijns inziens wel degelijk tot statelijk recht
beperkt.

125

Aan het toenemende belang van niet-statelijk recht en de (on)mogelijkheid van een te
ontwikkelen Lex Internet dat rechtsverhoudingen op het Internet al dan niet exclusief

126zou moeten reguleren werd eerder reeds gerefereerd, waarbij echter ook werd
geconcludeerd dat er niet (reeds) een alomvattend regelkader voor on-line
overeenkomsten bestaat dat het statelijk privaatrecht zou kunnen vervangen (zie
paragraaf 4.2.1.1). Interessant is daarom de toelichting bij de Revised UCC  §  1-301.
Hierin wordt gesuggereerd dat een keuze voor niet-statelijk recht - en de toelichting
heeft het dan over trade codes en regels en beginselen betreffende handelstransacties
van de UNCITRAL en UNIDROIT - tot de mogelijkheden behoort. Voor wat127

122
Zie hierna paragraaf4.4.

123
Zie  §  3  Restatement  (Second)  Conflict of Laws .

124
Zie §  4 Restatement (Second)  Conflict of Laws.

125 Zie bijvoorbeeld Anderson  1981, § 1-105:28 en § 186 Resmtement (Second) Confict of Lciws,
comment (b). Vergelijk ook North  1993, p.  111.

126
Zie   Johnson   &   Post 1996, Burnstein    1996, p 108-10, Mefford 1997, Reidenberg    1998    (la
informatica)

127
In § 1-301 is hieraan geen nadere bepaling gewijd, omdat de beginselen van Revised UCC § 1-302 -
over de mogelijkheid bij overeenkornst van de bepalingen van de UCC af te wijkcn - ruim genoeg
worden geacht, zie toelichting bij § 1-302.
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betreft de UNIDROIT Principles of International Commercial  Contracts - alsmede
de Principles of European Contract Law - is een dergelijk conflictenrechtelijke
keuze mijns inziens inderdaad goed denkbaar. Voor het overige zal het echter vaak
gaan om regelingen die slechts deelgebieden van de handelstransactie aanspreken,
waardoor het geheel opzij zetten van statelijk recht om in paragraaf 4.2.1.1 reeds
uiteengezette redenen niet wenselijk is.

4.2.1.2.5 Geldigheid van de rechtskeuze
De materiele geldigheid van de rechtskeuze wordt beoordeeld - de meningen lopen

128hier uiteen - aan de hand van de lex fori    dan wel - ook wanneer de rechtskeuze
nietig is op grond van een wilsgebrek - het gekozen recht. De tweede optie heeft129

mijn voorkeur, aangezien partijen de vaststelling van het toepasselijk recht in deze
aldus zelf in de hand hebben. In het andere geval is de conflictenrechtelijke
verwijzing afhankelijk van niet altijd duidelijke rechtsmachtregels of van (de
geldigheid van) een eventuele forumkeuze.

4.2. 1.2.6 Geldigheid van de on-line overeenkomst
Het Amerikaanse choice of law maakt geen uitdrukkelijk onderscheid tussen
materiele en formele geldigheid van overeenkornsten. In de regel zullen gebreken in
de totstandkoming van overeenkomsten worden beoordeeld aan de hand van de lex

causae, hetgeen in geval van een rechtskeuze het gekozen recht is. Indien sprake is
van een bijzonder belang van het forum of omzeiling van dwingende bepali £en van
het forum, kan de rechter echter tot toepassing van de lex fori beslissen. Naar
verwachting zal dit zich in business-to-business relaties evenwel minder snel
voordoen. Partijen kunnen aldus door middel van een rechtskeuze eventuele
rechtsonzekerheid omtrent de geldigheid van on-line overeenkomsten onder het
objectief toepasselijke recht nadrukkelijk vermijden.
Partijen zullen er overigens rekening mee moeten houden dat wanneer de on-line
overeenkomst onder het gekozen recht ongeldig is, niet het gekozen maar het
volgens de objectieve verwijzingsregels toepasselijke recht wordt toegepast op de
on-line overeenkomst. Tenzij het gekozen recht tegelijk het objectief toepasselijke
recht is. Zo kan het gebeuren dat on-line contracteren in verband met wettelijke

131

vormvoorschriften - wat kan inhouden dat partijen de overeenkomst op papier en
ondertekend met een pen moeten overeenkomen - onder het gekozen recht niet is
toegestaan. In dat geval is het objectief toepasselijke recht van toepassing. Om
onaangename verrassingen uit te sluiten, kan het dus van belang zijn dat partijen zich
ervan verzekeren dat on-line contracteren in hun concrete geval rechtsgeldig is onder
het gekozen recht.
Opmerkelijk is dat de rechter het door partijen gekozen recht waaronder de
overeenkomst ongeldig is, opzij kan zetten op basis van het leerstuk van mistake

128
§  181  Restatement  (Second)  Conflict of Laws, comment  (b)

129
Nygh  1999, p.  84.

130 Alles Scoles & Hay 1992, p. 662.
131

Zie § 181 Restatement (Second) Conflict of Laws, comment le) en § 188 Restatement (Second)
Conjlict  of Laws.
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(vergissing). De overweging is dat het in de regel niet de bedoeling van partijen zal
zijn om een niet-bindende overeenkomst af te sluiten. Daarom mag aangenomen
worden dat het betreffende recht abusievelijk is gekozen. In plaats van het gekozen
recht zal de rechter het objectief toepasselijke recht toepassen op de

132overeenkomst. Voor de on-line overeenkomst kan dit bijvoorbeeld relevant
worden, indien partijen een recht hebben gekozen, waaronder de overeenkomst

ongeldig of nietig is in verband met een wettelijk vormvereiste. Op grond van dit
voorschrift dient de overeenkomst bijvoorbeeld op een - eventueel door partijen
handmatig ondertekend - papieren geschrift te zijn vastgelegd en in veel
rechtsstelsels wordt (nog) niet (zonder meer) aangenomen dat een elektronisch
document het vereiste eveneens kan vervullen. Partijen zullen hier dus rekening mee
moeten houden bij het overeenkomen van de rechtskeuze. Eerder werd er in dit
verband reeds op gewezen dat overheden zich van hun taak zouden moeten kwijten
om nationale wetgeving aan te passen en geschikt te maken voor de elektronische

133
handel daar waar nog belemmeringen bestaan. Deze constatering is - ondanks de

uitweg via mismke - ook hier relevant.

4.2.1.2.7 Doctrine
In de doctrine is gewezen op de mogelijkheid om een rechtskeuze tussen access

providers en Internetgebruikers tevens te doen gelden tussen bij de betreffende
access provider aangesloten Internetgebruikers onderling of tussen
Internetgebruikers die bij verschillende access providers zijn aangesloten voor zover

134
deze hierover contractueel afspraken hebben gemaakt. Op deze manier is voor
Internetgebruikers vooraf duidelijk welk recht van toepassing is en kunnen zij indien
het gekozen recht hen niet bevalt, overstappen naar een andere access provider die
contractueel een ander recht van toepassing verklaart door middel van ziin algemene

135
voorwaarden. Terecht is deze mogelijkheid een theoretische genoemd. Inmiddels

zijn er zoveel verschillende access providers dat de kans uiterst klein is dat
Internetgebruikers bij dezelfde zijn aangesloten. Het is voorts goed mogelijk dat
Internetgebruikers verschillende access providers hebben om toegang tot het Internet
te verkrijgen. Bovendien komt het in de praktijk - voor zover bekend - ook niet voor
dat over deze materie tussen access providers onderling overeenkomsten zijn
afgesloten. Dat is in de business-to-business context ook niet nodig, want partijen
moeten volgens mij goed in staat worden geacht om daarover zelf afspraken te
maken. Het is mijns inziens ook onwaarschijnlijk dat bedrijven een dergelijk systeem
van opgelegde rechtskeuzes zouden accepteren.
Het idee voor deze werkwijze is ontstaan vanuit de gedachte dat de conflictregels
niet meer effectief zijn voor on-line overeenkomsten, omdat het Internet

136

(Cyberspace) non-nationaal en a-geografisch is. Om die reden zouden nieuwe

132
Zie Scoles & Hay 1992, p. 675 (met verwijzing naar uitzonderingen), § 187 Restatement (Secon 
Conjlict of Laws, comment tb).

133
Zie paragraaf 4.2 1.1.5.

134
Zie Burnstein  1996, p. 99-102.

135
Mankowski 1999a, p.  212-3.

136
Burnstein  1996, p. 95-6.
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methoden voor conflictenrechtelijke verwijzing noodzakelijk zijn. Door aansluiting
,137te zoeken bij de rechtskeuze van een access provider wordt een 'cyber-domicile

gecreeerd, waarbij kan worden aangeknoopt in het conflictenrechtelijke
verwijzingsproces. De premisse dat het Internet leidt tot een gebrek aan personele en
geografische kenbaarheid, waardoor de geografisch gedetermineerde regels van
internationaal privaatrecht niet meer effectief zun, is in het vorige hoofdstuk reeds
komen te vervallen. Het karakter van het Internet verandert en het wordt steeds beter
mogelijk om identiteit en jurisdictie van klanten te bepalen op het moment dat het
eerste contact met de website van een on-line aanbieder wordt gemaakt. Bovendien -
zo werd eveneens gesteld - zal het aantal gevallen van on-line B2B contracten
waarbij partijen elkaar - van tevoren of direct na totstandkoming van de
overeenkomst - niet kennen nihil zijn. Aan de voorgestelde oplossing bestaat naar
mijn mening dan ook geen behoefte.

4.2.  1.3   Vergelijking

In beide rechtsstelsels kunnen partijen heel eenvoudig on-line een rechtskeuze
overeenkomen. Deze kan zelfs blijken uit de omstandigheden van het geval. Wel
dient daaruit te kunnen worden opgemaakt dat partijen de stellige bedoeling hadden
om een keuze voor een bepaald recht te maken. Geen van beide rechtsstelsels
accepteert dus een hypothetische intentie van partijen. In het Amerikaanse
rechtsstelsel kan de hypothetische intentie van partijen onder de objectieve
verwijzing echter wel weer een rol spelen bij de bepaling van het toepasselijke recht,
waardoor deze beperking bij nadere beschouwing minder stellig blijkt te zijn. Ook
kan onder beide rechtsstelsels een eenmaal gemaakte rechtskeuze achteraf worden
gewijzigd, indien blijkt dat het gekozen recht toch minder geschikt is voor
overeenkomsten met een on-line karakter.
Beide rechtsstelsels kennen voorts het internationaliteitsvereiste. Enerzijds is de
rechtskeuze onder het Amerikaanse recht evenwel ruimer in de zin dat deze tevens
ten aanzien van interstatelijke overeenkomsten mogelijk is. Anderzij(is is deze ook
beperkter dan onder het EVO omdat een wezenlijk verband tussen het gekozen recht
en partijen of de transactie dan wel een redelijke grond voor de rechtskeuze vereist
is. Onder het EVO wordt het internationaliteitsvereiste uitdmkkelijk gesteld, terwijl
dit onder het Amerikaanse conflictenrecht indirect moet worden opgemaakt uit het
vereiste van een wezenlijk verband. In beide gevallen spelen echter feitelijk-
geografische factoren een rol bij de invulling van het vereiste. Over het algemeen
zullen deze factoren ten aanzien van on-line B2B overeenkomsten goed vaststelbaar
zijn, maar er bestaan situatie's - zoals bij de toepassing van anonieme
transactiemodellen - waarin ze tijdens het contracteren bij partijen over en weer
onduidelijk zijn. Dit kan onder omstandigheden leiden tot onzekerheid over de
geldigheid van een rechtskeuze. In beide gevallen is derhalve gepleit voor een
verruiming van het internationaliteitsvereiste. Aldus zouden business-to-business
overeenkomsten onder beide rechtsstelsels in beginsel als internationaal moeten

137
Burnstein  1996, p.  97.
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worden aangemerkt. Slechts wanneer een binnenlandse on-line aanbieder zijn aanbod
tot klanten in het eigen land beperkt, is sprake van een interne overeenkomst. Voorts
zou het vereiste van een wezenlijk verband in het Amerikaanse recht moeten worden
afgeschaft. Het beperkt de rechtskeuzemogelijkheden onnodig en ontneemt aan
partijen de vrijheid om een voor on-line contracteren geschikt recht te kiezen.
Zowel onder het EVO als het Amerikaanse recht dient de rechtskeuze in beginsel
gericht te zijn op statelijk recht. Over de vraag of daarnaast tevens de mogelijkheid
bestaat of zou moeten bestaan om een conflictenrechtelijke rechtskeuze te maken
voor particuliere regelingen of algemene rechtsbeginselen lopen in het kader van het
EVO de meningen uiteen. Van belang lijkt in dit verband in ieder geval dat de
betreffende regeling een zekere consistentie bezit en zelf aangeeft hoe eventuele
leemtes dienen te worden opgelost. In het Amerikaanse conflictenrecht bepaalt de
Revised UCC § 1-301 met zoveel woorden dat de keuze voor niet-statelijk recht
tevens mogelijk is. De toelichting noemt niet uitdrukkelijk het vereiste van
consistentie. Het geeft wel onder meer als voorbeeld de UNIDROIT Principles,
welke mogelijk wel aan dit vereiste voldoen. Zowel in Europa als de Verenigde
Staten lijkt er aldus een tendens te zijn in de richting van grotere mogelijkheden voor
partijen aangaande hetgeen kan worden gekozen. Deze trend lijkt in de Verenigde
Staten onder de Revised UCC, daar waar tevens wordt gerefereerd aan mogelijk
minder consistente regelingen als trade codes, verder te gaan dan in Europa. In het

voorgaande is uiteengezet dat dit laatste niet wenselijk wordt geacht. Dergelijke
particuliere regelingen zullen door de rechter op velerlei punten worden moeten
aangevuld met statelijk privaatrecht, hetgeen de rechtszekerheid en helderheid niet
ten goede komt. Voor zover wetgeving onnodige belemmeringen bevat voor on-line
contracteren, zullen nationale overheden hun verantwoordelijkheid dienen te nemen
en de regelgeving moeten aanpassen aan de eisen van het on-line rechtsverkeer.
De conflictenrechtelijke regeling van de materiele geldigheid van de rechtskeuze
loopt in beide rechtsstelsels niet synchroon. Onder het EVO wordt de geldigheid
beoordeeld aan de hand van het gekozen recht; in het Amerikaanse choice of law
gebeurt dit aan de hand van hetzij de lex fori, hetzij het gekozen recht. In het tweede
geval is een beperking tot het gekozen recht aanbevelenswaardig. Een gelijktrekking
met de situatie onder het EVO brengt meer duidelijkheid in de internationale
contractspraktijk. Bovendien biedt deze oplossing voor partijen naar verwachting de
meeste rechtszekerheid.
In beide rechtsstelsels zal de geldigheid van de on-line overeenkomst in geval van
een rechtskeuze aan de hand van het gekozen recht worden beoordeeld. Het EVO
maakt - anders dan het Amerikaanse choice Of law - uitdrukkelijk onderscheid
tussen materiele en formele geldigheid van overeenkomsten. Ten aanzien van de
formele geldigheid is de lex loci actus alternatief van toepassing.  Deze  locatie kan bij
on-line overeenkomsten gemakkelijk omzeild worden en is derhalve mogelijk
minder geschikt als aanknopingsfactor. Het Amerikaanse recht kent voorts de
mogelijkheid om in afwijking  van de rechtskeuze het objectief toepasselijke recht toe
te passen, wanneer partijen bij vergissing een vanuit de geldigheid van de on-line
overeenkomst bezien ongunstig recht hebben gekozen. Onder het EVO bestaat deze
optie niet, waardoor partijen van tevoren goed moeten onderzoeken of het gekozen
recht geen belemmeringen of onduidelijkheden voor de materiele geldigheid van de
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on-line overeenkomst bevat. Voor wat betreft de formele geldigheid heeft een
"verkeerde" rechtskeuze mogelijk minder snel consequenties, aangezien artikel 9
EVO een liberalere regeling kent en de lex /oci actus alternatief van toepassing
verklaart.

4.2.2 Geen rechtskeuze

4.2.2.1 EVO

Indien partijen bij een on-line handelsovereenkomst het overeenkomen van een
rechtskeuze ex artikel 3 EVO achterwege hebben gelaten, wordt het op hun
overeenkomst toepasselijke recht vastgesteld op grond van de in artikel 4 EVO

138
neergelegde objectieve verwijzingsregels. Volgens het eerste lid van deze
bepaling wordt de overeenkomst beheerst door het recht waarmee deze het nauwst is
verbonden. Aangezien het criterium van de nauwste verbondenheid op zich een vaag
concept is, wordt dit in de daaropvolgende leden door de daarin vervatte
rechtsvermoedens geconcretiseerd en geobjectiveerd. In lid 2 wordt de overeenkomst
vermoed het nauwst te zijn verbonden met het land waar de professionele partij die
de karakteristieke prestatie moet verrichten op het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst haar vestigingsplaats heeft (leer der karakteristieke prestatie). De
leden 3 en 4 bevatten bijzondere vermoedens voor overeenkornsten betreffende
onroerende goederen en het vervoer van goederen. De in de leden 2 tot en met 4
vastgelegde vermoedens zijn op grond van lid 5 weerlegbaar, inhoudende dat zij niet
gelden indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst nauwer
is verbonden met een ander land. Voor wat betreft het algemene vermoeden in het
tweede lid geldt op grond van lid 5 voorts dat tevens wordt teruggegrepen op het
beginsel van nauwste verbondenheid, wanneer de kenmerkende prestatie niet kan
worden vastgesteld.
In de nu volgende paragrafen zal allereerst worden ingegaan op de leer van de
karakteristieke prestatie (paragraaf 4.2.2.1.1). Vervolgens wordt het beginsel der
nauwste verbondenheid behandeld in het licht van de onmogelijkheid om de
kenmerkende prestatie te bepalen (paragraaf 4.2.2.1.2) en van het geval dat een
nauwere verbondenheid met een andere rechtssfeer bestaat (paragraaf 4.2.2.1.3). De
speciale rechtsvermoedens van de leden 3 en 4 blijven hier verder buiten
beschouwing, omdat deze geen bijzonderheden voor on-line overeenkomsten
opleveren.

4.2.2.1.1  Leer der karakteristieke prestatie
Het concept van de nauwste verbondenheid heeft in artikel 4 lid 2 EVO nadere
invulling gekregen met het weerlegbare vermoeden dat de overeenkomst het nauwst
verbonden is met het land waar de handelspartij die de karakteristieke prestatie moet
verrichten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar plaats van

138
Zie paragraaf 4.2.1.1.7 reeds ten aanzien van de materiele en formele geldigheid van on-line
overeenkomsten.
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vestiging heeft. Twee elementen van deze leer zullen in het nu volgende nader
139

worden behandeld: (a) de bepaling van de karakteristieke prestant, en (b) de
vestigingsplaats van de karakteristieke prestant.

Ad a. De karakteristieke prestatie is doorgaans de prestatie die niet bestaat uit de
betaling van een geldsom, omdat de kern of het kenmerkende deel van de
overeenkomst over het algemeeuuist zal zijn gelegen in datgene wat tegenover de
betaling van de geldsom staat. De niet uit betaling van de geldsom bestaande
prestatie is ook vaker de meer gecompliceerde en gereguleerde prestatie van de
overeenkomst, waardoor het voor de hand ligt bij de bepaling van het toepasselijk

141recht bij deze verbintenis aan te knopen.
Uit het voorgaande volgt dat de karakteristieke prestant veelal de verkoper of
dienstverlener zal zijn en niet de afnemer van goederen of diensten. Zo zal
bijvoorbeeld in het geval van een overeenkomst waarbij een softwarelicentie wordt
verleend, de licentiegever over het algemeen als karakteristieke prestant worden
aangemerkt. Deze brengt namelijk de software in, terwijl de licentienemer in
beginsel slechts verplicht is tot het betalen van de licentievergoeding. Dit kan echter
anders zijn, indien de verplichting tot handhaving en bescherming van de software

142bij de licentienemer komt te liggen. Denk onder meer aan de situatie waarin de
licentienemer een exclusieve licentie verkrijgt ten aanzien van specifiek voor diens
bedrijf ontwikkelde software (zogeheten maatwerksoftware). Bij de koop van
roerende zaken dient er overigens op te worden gewezen, dat dergelijke
overeenkomsten alleen worden beheerst door artikel 4 lid 2 EVO, voor zover het
Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
Het vaststellen van de karakteristieke prestatie levert in algemene zin reeds weinig143
problemen op. Vanwege het techniekneutrale karakter van de bepaling zal dit bij

144on-line overeenkomsten veelal niet anders zijn. De leer van de karakteristieke
prestatie heeft als belangrijk voordeel dat elementen die de overeenkomst in de kern
raken als aanknopingspunt worden gehanteerd. De niet altijd eenvoudig te bepalen
externe elementen betreffende een overeenkomst - zoals de plaats van sluiting of
uitvoering van de overeenkomst of de nationaliteit van partijen - blijven op die
manier buiten beschouwing. Deze externe elementen kunnen bij on-line

145

overeenkomsten nog lastiger te hanteren zijn, voor zover sprake is van een gebrek
aan personele en geografische kenbaarheid .

139 Zie leden 3 en 4 ten aanzien van overeenkomsten betreffende onroerend goed en
vervoersovereenkomsten.

140
Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p. 20-1, heeft het daarnaast over de prestatie die bepalend is voor
de sociaal-economische functie  van de overeenkomst.    Zie ook Strikwerda  1995, nr. 227, Reithmann
& Martiny 1996, nr. 110.

141
Lando 1974, p. 30.

142
Zie  Reithmann & Martiny  1996, nr. 1276-8, Vonken 1997, art.4-39,  over de licentieovereenkomst  in
het  algemeen.

143
Strikwerda 1995, nr. 227.

144
In  deze zin tevens Boele-Woelki  2000,  p. 325, Mankowski 1999a,  p. 220-3, Mankowski 2000a,  p.
103. Anders Boele-Woelki 1997, p. 161

145
In het algemeen: Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p.  20-1.
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Ad b. De leer van karakteristieke prestatie knoopt ten aanzien van B2B transacties
aan bij de vestigingsplaats van de karakteristieke prestant. Het EVO geeft geen
definitie van het begrip 'plaats van vestiging', maar aangenomen mag worden dat
conform het doel van de bepaling - vaststelling van de nauwste verbondenheid van
de overeenkomst met een rechtsorde - een ruime interpretatie in de rede ligt.
Verschillende factoren spelen een rol, zoals de fysieke locatie van de vestiging en de
plaats van waaruit de onderneming wordt geleid en transacties worden afgesloten.
Tevens diem er sprake te zijn van een zekere duurzaamheid in de locatie van waaruit
het betreffende bedrijf activiteiten onderneemt. Indien de onderneming meer dan 66n
vestiging heeft, zal de hoofdvestiging kunnen worden gelokaliseerd op het
middelpunt van waaruit zakelijke activiteiten worden ondernomen, bijvoorbeeld
doordat op de betreffende plaats het toezicht en de leiding over deze activiteiten

146
plaatsheeft Bepalend is voorts de door de onderneming naar buiten toe gewekte
indruk, bijvoorbeeld door het gebruik van een bepaald adres op het zakelijke

· r      147
bnetpapier.
Over het algemeen zal de plaats van vestiging als zodanig in on-line overeenkomsten
weinig problemen opleveren. Het gegeven dat bedrijven in toenemende mate
transacties - mogelijk zelfs inclusief levering en betaling - via het Internet laten

148
verlopen, verandert veelal niets aan de fysieke vestigingsplaats. Dit is mogelijk
anders indien bedrijven of personen hun krachten bundelen en gaan samenwerken in
een virtuele organisatie of een netwerkorganisatie. Indien er in dat geval een bepaald
bedrijf duidelijk als aanspreek- en transactiepartner naar buiten treedt, dan zal de
fysieke vestigingsplaats van deze onderneming als plaats van vestiging in de zin van
artikel 4 lid 2 gelden. Wanneer daarentegen sprake is van een internationaal
samengestelde virtuele organisatie zonder 66n duidelijk aanspreek- en
contracteerpunt voor de buitenwereld, zal moeten worden teruggevallen op het
criterium van de nauwste verbondenheid in het eerste lid van artikel 4 EVO. Aan de
hand van alle omstandigheden van het geval zal dan moeten worden bepaald waar de

149on-line overeenkomst kan worden gelokaliseerd.
Een tweede soort onderneming welke bij de lokalisering problemen kan opleveren, is
de internationaal opererende mobiele dienstverlener. Deze persoon houdt nergens
specifiek kantoor, maar sluit al rondreizend met laptop en mobiele telefoon on-line
overeenkomsten af. In dit geval hoeft geen sprake te zijn van een duurzame vestiging
of vaste basis. Indien evenmin een beheercentrum kan worden aangewezen, zal het
huisadres of de gewone dan wel werkelijke verblijfplaats van de mobiele

150dienstverlener hoogstwaarschijnlijk als plaats van vestiging gelden. Opgemerkt zij
dat het adres dat bij de registratie van een domeinnaam - waaronder de eventuele
website van de mobiele dienstverlener toegankelijk is - wordt opgegeven,
daarentegen niet steeds richtinggevend hoeft te zijn. Het komt niet zelden voor dat de

146 Alies Reithrnann & Martiny  1996, nr.  120.
147

Mankowski 200Oa, p. 102, Mankowski 2000b, nr. 41.
148

Ook in deze zin: Mankowski 200Oa, p. 103, Mankowski 2000b, nr. 42.
149

Ook in deze zin: Mankowski 20003, p   106-7.
150

Schu 1997, p. 222, Veldhuyzen 1998, p. 31.
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domeinnaam via een intermediair is geregistreerd, waardoor in de openbare
registratie naam en adres van de intermediair en niet de gebruiker van de

151domeinnaam kunnen zijn vermeld. Dit laatste geldt overigens ook voor de virtuele
onderneming. Een dergelijke factor kan overigens wel weer een rol spelen, indien de
leer van de karakteristieke prestatie geen toepassing kan vinden omdat de
karakteristieke prestant zelf (lid 5 eerste zin) of diens vestigingsplaats niet kan
worden vastgesteld. Tevens kan deze relevant zijn, wanneer de leer opzij wordt gezet
omdat de on-line overeenkomst nauwer verbonden is met een andere rechtsorde (lid
5 tweede zin).

152

Ofschoon de vestigingsplaats als zodanig over het algemeen weinig probleem zal
opleveren ten aanzien van on-line overeenkomsten, verdient de kenbaarheid van deze

153locatie nog enige aandacht.     In veel gevallen zullen partijen informatie omtrent hun
. 154identiteit expliciet - per e-mail of op de website    - aan elkaar kenbaar maken. Ook

kan het gebeuren dat partijen elkaar reeds in de fysieke wereld kennen en hun
zakelijke contacten naar het Internet verplaatsen of uitbreiden. Dat neemt echter155

niet weg dat zich situaties kunnen voordoen, waarin de vestigingsplaats van partijen
ten tijde van het aangaan van de on-line overeenkomst over en weer onbekend is. Het
betreffende transactiemodel dat wordt gebruikt, kan bijvoorbeeld werken op basis
van geanonimiseerde processen. Veelal zal dit niet problematisch zijn, omdat partijen
elkanders identiteit hoogstwaarschijnlijk alsnog leren kennen na de totstandkoming

156van de transactie. Een dergelijke werkwijze doet echter wel afbreuk aan de
voorspelbaarheid van de objectieve verwijzingsregel ten tijde van het on-line
contracteren. Partijen kunnen de onduidelijkheid echter vermijden door ten aanzien
van hun anonieme transactie mede een rechtskeuze overeen te komen, welk middel
bij uitstek bedoeld is om te voorzien in voorspelbaarheid ten aanzien van het
toepasselijk recht. Ook heeft artikel 4 EVO mijns inziens niet de pretentie volledige
rechtszekerheid vooraf - dat wil zeggen voor of ten tijde van het afsluiten van een
overeenkomst - te bieden. Anders dan bij het internationaliteitsvereiste overigens,
waarbij ex ante zekerheid wel van belang is en waarvoor derhalve een ruime
benadering ten aanzien van on-line B2B contracten is voorgesteld (zie uitgebreider
paragraaf 4.2.1.1.3).
Het voordeel van aanknoping aan de vestigingsplaats is dat een dergelijke locatie

151
Zie bijvoorbeeld artikel 1 Reglement voor registratie van domeinnamen, waarin wordt bepaaid dat het
register van domeinnamen in het NL-domein in beginsel wel naam en adres van de
domeinnaamhouder en niet de tussenpersoon vermeldt. De houder kan daartegen evenwel bezwaar
maken, in welk geval alsnog NAW-gegevens van de tussenpersoon worden vermeld.

152
Zie verder de paragrafen 4.2 2.1 2 en 4.2.2.1.3.

153
Zie ook Boele-Woelki 1997, p. 147 en 161.

154
Zie ook artikel 5 richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel, waarin een algemene
informatieplicht voor on-line dienstverleners is neergelegd. Zie ook artikel 20 van de richtlijn dat
lidstaten opdraagt om een sanctieregeling met betrekking tot dergelijke verplichtingen in te stellen

155
Zie Mankowski 19993,   p.   224-5 en Mankowski 20003,   p     1034, die tevens opmerkt   dat   het
openbaarmaken van identiteit en locatie een 'Seriositatsindiz' is.

156
De oprichting van een bedrij f als IDENTRUS dat onder meer TTP-diensten biedt omdat anonimiteit
als een belangrijke handelsbarritre voor on-line B2B transacties wordt gevoeld, doet evenwel
vermoeden dat zich hier niettemin problemen voordoen.
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over het algemeen niet arbitrair en snel aan verandering onderhevig zal zijn. Dat is
anders als het gaat om de aanknoping bij technische inrichtingen, welke een bedrijf
inzet bij het afsluiten van on-line transacties. Gedacht moet worden aan de servers
waarlangs de on-line communicatie, zoals het afsluiten van on-line transacties, wordt
afgewikkeld. Bedrijven kunnen zelf een server installeren om on-line
communicatieverkeer mogelijk te maken. Vaker zullen hiervoor echter (mede) de
diensten van een access en/of service provider worden ingeschakeld. De plaats van
de server is daarmee over het algemeen afhankelijk van de - min of meer toevallige
- keuze voor een provider die bijvoorbeeld de website van de on-line aanbieder host.
Deze website kan voorts weer heel eenvoudig en ongemerkt worden verplaatst naar
een andere server. Het maakt niet uit via welke server het on-line transactieverkeer
plaatsvindt en evenmin op welke fysieke locatie deze server zich bevindt. Wat bij de
keuze van een provider vooral van belang is, zijn onder meer de technische

randvoorwaarden zoals de opslagcapaciteit op de server, de beschikbaarheid van het
on-line aanbod en de communicatiemogelijkheden alsmede de snelheid waarmee het
aanbod kan worden geraadpleegd en tussen partijen kan worden gecommuniceerd.
On-line aanbieders maken ter verbetering van de toegankelijkheid van hun on-line
aanbod en de snelheid waarmee dat aanbod kan worden geraac eegd, daarom ook
wel gebruik van op verschillende locaties geplaatste servers. De voor on-line
zakelijke transacties benodigde technologie is dan ook niet meer dan een hulpmiddel,
waarvan de locatie niet relevant noch geschikt is als objectieve aanknopingsfactor bij
de toepassing van artikel 4 lid 2 EVO.158

Richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische handel verwoordt uitdrukkelijk
dat de aanwezigheid en het gebruik van technische middelen en technologieen die
nodig zijn voor het leveren van de dienst als zodanig geen vestiging van de
dienstverlener vormen (artikel 2 onder c). De vestigingsplaats van de on-line
aanbieder betreft een duurzame vestiging, waar voor onbepaalde tijd daadwerkelijk

159een economische activiteit wordt uitgeoefend. Door middel van een in een lidstaat
toegankelijke of opgeslagen website ontstaat dus geen vestigingsplaats op het
betreffende grondgebied, tenzij de lidstaat tevens het middelpunt vormt van de

160economische activiteiten van de on-line aanbieder. Deze zienswijze is naar mijn
mening van overeenkomstige toepassing op van artikel 4 EVO.

157
Denk bijvoorbeeld aan het fenomeen van de mirror sites, waarbij identieke websites op verschillende
- veelal op diverse locaties geplaatste - servers draaien om de beschikbaarheid bij grote
bezoekersaantallen te kunnen garanderen. Ook wordt door service providers wei gebruik gemaakt van
zogeheten proxy servers, waarbij reeds eerder van een server elders opgevraagde websites worden
opgeslagen voor later gebruik door hun klanten.

158
Zie ook Waldenberger  1996,  p.  2371,  Boele-Woelki   1997,  p. 145-6, Mankowski 1999a,  p.  226-8,
Mankowski 200Oa, p. 104-5. Vergelijk Schu 1997, p. 222, een website is geen filiaal.

159
Eerder reeds in deze zin bepaald door het  Hof van Justitie,  The Queen  v.  Secretary of State for
Transport, Zaak C-221/89, JurEG 1991, 1-3905.

160
Ontwerprichtlijn betreffende de elektronische handel, COM (1998) 586 def, toelichting bij artikel 2
onder c. Deze toelichting keert in latere ontwerpversies alsmede de definitieve versie van de richtlijn
niet terug.
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4.2.2.1.2 Onmogelijkheid van vaststelling karakteristieke prestatie
Het vijfde lid van artikel 4 EVO bepaalt in de eerste zin dat het vermoeden van het
tweede lid niet geldt, indien de karakteristieke prestatie niet kan worden vastgesteld.
In dit geval wordt teruggevallen op het eerste lid van artikel 4 EVO, waarin wordt
bepaald dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waarmee zij
het nauwst is verbonden. Hier vindt aldus een primaire toepassing van het criterium
van de nauwste verbondenheid plaats, omdat de leer van de karakteristieke prestatie
buiten gebruik blijft

161

Het vaststellen van de karakteristieke prestatie kan bezwaarlijk zijn, indien
bijvoorbeeld sprake is van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij partijen zich
verplicht hebben tot de ontwikkeling van software (of een ander product) via het
Internet. Beide partijen kunnen in een dergelijk geval verplicht zijn tot het verrichten
van de karakteristieke prestatie, namelijk het prograrnmeren van de software. Indien
het vanwege de gelijkwaardigheid van de prestaties niet mogelijk is om het objectief
toepasselijk recht op grond van het beginsel van de nauwste verbondenheid vast te

162stellen, kan de rechter besluiten tot toepassing van de tex fori. In de praktijk zal de
situatie waarin de karakteristieke prestatie niet kan worden vastgesteld zich mijns
inziens echter niet snel voordoen.

4.2.2.1.3 Nauwere verbondenheid met andere rechtssfeer
Het vermoeden van het tweede lid van artikel 4 EVO geldt - naast het geval dat de
karakteristieke prestatie niet kan worden vastgesteld - niet, indien uit het geheel der
omstandigheden blukt dat de overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land
(artikel 4 lid 5 tweede zin EVO). Deze bepaling vormt aldus een secundaire
toepassing van het criterium van de nauwste verbondenheid, omdat de
karakteristieke prestatie wel kan worden vastgesteld maar het daaruit resulterende
aanknopingspunt vervolgens niet leidt tot aanwijzing van het objectief toepasselijk
recht. In de rechtspraak van verdragsstaten wordt de combinatie van de leden 2 en 5
verschillend uitgelegd. Enerzijds is er de opvatting dat het vijfde lid is te163

beschouwen als uitzondering op de in lid 2 geformuleerde hoofdregel. In deze
zienswijze dient lid 5 restrictief te worden uitgelegd. 164 Anderzijds wordt de leer der
karakteristieke prestatie als hulpmiddel voor de vaststelling van het criterium van de
nauwste verbondenheid beschouwd. Onder deze opvatting wordt een veel minder

165restrictieve interpretatie van lid 5 voorgestaan. Onder de ruime opvatting biedt
deze bepaling een zekere flexibiliteit, indien de leer der karakteristieke prestatie niet
leidt tot het land waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden. Er kan
namelijk een betere lokalisering van de overeenkomst tot stand worden gebracht, in
geval van een feitelijk-geografisch overwicht van aanknopingsfactoren met een

161
Reithmann & Martiny 1996, nr  103.

162
Vergelijk Vonken 1997, art.4-56-66-7.

163
Struycken  1996, p.  18-9,21.

164
HR   25   september   1992,  NJ   1992, 750 (Balenpers), met conclusie A-G Strikwerda. Instemmend:
Struycken 1996, p. 21, Mankowski 200Ob, nr. 44.

165
Strikwerda 1995, nr. 221.

153



HOOFDSTUK 4

166ander land dan het land waarin de karakteristieke prestant gevestigd is. Onder de
strikte opvatting ligt toepassing van de uitzondering daarentegen slechts in de rede,

167wanneer de vestigingsplaats geen reele aanknopingswaarde meer heeft.
168Allerlei factoren kunnen in dit verband worden meegewogen, zoals de

vestigingsplaats van de wederpartij, de plaats waar de overeenkomst wordt
afgesloten, de plaats waar en de valuta waarin moet worden betaald, de taal waarin
de overeenkomst is opgesteld, de plaats van de server, de plaats waar diensten
moeten worden verricht, het door de on-line aanbieder gebruikte e-mailadres en de in
een bepaald land geregistreerde domeinnaam. De plaats van de server is - zo werd in
paragraaf 4.2.2.1.1 reeds besproken - over het algemeen geen relevant
aanknopingspunt, niettemin kan het in combinatie met andere factoren onder lid 5

169
van belang zijn. Hetzelfde geldt mijns inziens voor een e-mailadres of de in een
bepaald land geregistreerde domeinnaam, waarin een zogeheten landencode kan zijn
verwerkt. Dit zegt in het algemeen niets over de fysieke vestigingsplaats van een
bedrijf, maar kan als factor - zij het van weinig gewicht - onder lid 5 niettemin een
rol spelen. Veelal zal het waarschijnlijk zo zijn dat naast de plaats van de server en

het door de onderneming gebruikte e-mail- en Internetadres ook reeds voldoende
andere factoren aanwezig zullen zijn, wanneer het tot toepassing van deze bepaling
komt.
Het voorgaande gaat eveneens op voor aanknopingsfactoren als de taal of de valuta
en de plaats van totstandkoming van de overeenkomst, die op zich geen sterke
aanknopingsfactoren vormen.170 De gebruikte taal zal over het algemeen afhankelijk
zijn   van het publiek   dat een bedrij f on-line wil bereiken. Dat betekent   dat   vaak
gebruik wordt gemaakt van de Engelse taal of van verschillende talen - bijvoorbeeld
een of meerdere veel gebruikte talen zoals Engels, Frans of Spaans - tegelijk.
Bedrijven zullen met de - om economische redenen ingegeven - keuze voor een of
meerdere specifieke talen evenwel niet automatisch verwachtingen oproepen bij
partijen omtrent een daarmee corresponderend toepasselijk recht, zoals het Engelse,
Ierse Amerikaanse, Australische of Nieuw-Zeelandse recht in geval van het gebruik
van de Engelse taal. De taal, maar ook een valutasoort - bijvoorbeeld de euro - is
niet per definitie verbonden aan 66n bepaald rechtsstelsel. Evenmin als bij de taal het
geval is zal het - veelal vanuit economische overwegingen ingegeven - gebruik van
een bepaalde valutasoort overeenstemmen met partijverwachtingen omtrent de
juridische implicaties betreffende het toepasselijk recht. De plaats van
totstandkoming van de overeenkomst is zeker in het geval van on-line transacties een
zwakke aanknopingsfactor, die zeker geen grote en hooguit een aanvullende rol zal
spelen bij de vaststelling of de on-line overeenkomst nauwer verbonden is met een
andere rechtssfeer. De geringe aanknopingswaarde vloeit voort uit het feit dat deze
plaats bij on-line afgesloten overeenkomsten een dermate vluchtig karakter heeft

166
Vergelijk Reithmann & Martiny 1996, nr. 147.

167
Zie HR 25 september 1992, NJ 1992, 750, overweging 3 8

168
Zie  in het algemeen Reithmann & Martiny  1996, nrs.  13245.

169
Ook in deze zin Mankowski 2000b, nr. 44.

170
Zie  Reithmam & Martiny  1996, nr.  137 over valuta.
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171
gekregen dat de bepaalbaarheid ervan erg moeilijk is geworden.
Een combinatie van dergelijke en andere genoemde factoren kan het
aanknopingsevenwicht eventueel doen verschuiven naar een ander land dan dat van
de karakteristieke prestant. Zo zou zich bijvoorbeeld het - in de internationale handel
tamelijk hypothetische - geval kunnen voordoen dat een buitenlandse on-line
ondernemer zich met zijn website middels de gebruikte taal en valutasoort geheel
richt op een bepaald land, de website beschikbaar stelt op een server m dat land en
aldaar tevens fysieke lokale service- en distributiecentra heeft. Ook kan worden
gedacht aan soms minder eenduidige gevallen zoals de internationale virtuele
onderneming of de internationaal opererende mobiele dienstverlener. Uit paragraaf
4.2.2.1.1 volgt reeds dat hier over het algemeen zal worden aangeknoopt bij de
vestigingsplaats van de voor de virtuele onderneming naar buiten tredende persoon
respectievelijk bij de gewone of werkelijke verblijfplaats van de mobiele
dienstverlener. Uit de omstandigheden kan evenwel naar voren komen dat het
zwaartepunt van de aanknoping in een ander land ligt, in welk geval lid 5 een uitweg
biedt voor aanknoping aan de plaats waarmee de on-line overeenkomst nauwer

172verbonden is. Zoals opgemerkt, verschillen de zienswijzen over de reikwijdte van
artikel 4 lid 5 EVO en vindt de bepaling ten aanzien van voornoemde voorbeelden in
de restrictieve interpretatie waarschijnlijk geen toepassing, terwijl de rechter in
andere verdragsstaten daarin mogelijk wel lid 5-gevallen in ziet.

4.2.2.1.4  Richtlijn  2000/31/EG betre#ende elektronische  handel
Richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische handel geeft aanteiding    tot
onduidelijkheid ten aanzien van het toepasselijk recht op de activiteiten van on-line
aanbieders die binnen het gecoardineerde gebied vallen . Onder 'gecoardineerd
gebied' vallen de in nationale rechtsstelsels vastgelegde vereisten die aanbieders

173moeten vervullen bij het starten en uitoefenen van on-line activiteiten. Onder de
174on-line activiteiten worden onder meer on-line contracten begrepen. Uit de

definitie kan worden opgemaakt dat het geco6rdineerde gebied meer omvat dan de
bepalingen van de richtlijn zelf.
In artikel 1 lid 4 bepaalt de richtlijn dat geen aanvullende regels op het gebied van

175het internationaal privaatrecht worden gegeven. In artikel 3 van de richtlijn is
vervolgens het zogeheten oorsprongslandbeginsel neergelegd, dat inhoudt dat de
dienst van een on-line aanbieder moet beantwoorden aan voorschriften van het land

176waar deze is gevestigd (lid 1). Andere lidstaten moeten zich vervolgens onthouden
van regulering van de desbetreffende activiteiten van deze on-line aanbieder (lid 2).
Deze combinatie van bepalingen wordt in de doctrine op heel verschillende manieren

171
Reithmann & Martiny 1996, nr. 138, in het algemeen.

172
Zie ook Mankowski 200Ob, nr. 44.

173
Zie artikel 2 onder h over activiteiten die binnen het gecoardineerde gebied vallen; vereisten met
betrekking tot goederen als zodanig alsmede de levering van goederen vallen hier niet onder.

174
Zie overweging 21 van de richtlijn.

175
Zie ook overweging 23 van de richtlijn.

176
Zie eerder paragraaf  4.2.1.1: de rechtskeuze  is op basis  van  de in artikel   3   lid  3  van de richtlijn
genoemde bijlage uitgesloten van het oorsprongslandbeginsel.
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177
geinterpreteerd. Sommigen stellen artikel 3 voorop en zien daarin een
verwijzingsregel die verwijst naar het recht van de plaats van de on-line aanbieder

178voor wat betreft diens activiteiten. Deze interpretatie veronachtzaamt evenwel het
bepaalde in artikel 1 lid 4 van de richtlijn. Los  van de vraag of artikel 3 inderdaad179

een conflictregel bevat, zal het EVO ingevolge deze bepaling mijns inziens in
180

beginsel voorrang moeten hebben boven het oorsprongslandbeginsel. Daarvan
uitgaande, bestaan vervolgens verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats kan
worden aangenomen dat het oorsprongslandbeginsel slechts ziet op bepalingen van
publiekrechtelijke aard. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de

181

toelichting bij de eerste versie van de richtlijn. Hierin kan worden gelezen dat het
gaat om het leggen van de verantwoordelijkheid voor toezicht op de wettigheid van

··182een dienst van de informatiemaatschapplJ bij een lidstaat. In dit verband kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan prijsvoorschriften, zoals de in Nederland
gehanteerd vaste boekenprijs. Een in een andere lidstaat gevestigde on-line aanbieder
behoeft zich niet aan dergelijke Nederlandse voorschriften te houden. Overigens
zouden lidstaten voorts wel voorschriften kunnen stellen voor bijvoorbeeld de on-
line verkoop van geneesmiddelen, aangezien dit noodzakelijk kan worden geacht in
het kader van de bescherming van de volksgezondheid. In een andere opvatting

183

moet de verhouding tussen het oorsprongslandbeginsel en artikel 1 lid 4 van de
richtlijn aldus worden uitgelegd, dat het objectieftoepasselijke recht het vrije verkeer

184van diensten niet verder dan het recht van het oorsprongsland mag beperken.
Ofwel: het objectief toepasselijke recht mag niet in strijd met het Gemeenschapsrecht

185worden toegepast. Deze uitleg wordt gestaafd door overweging 23 van de richtlijn,
waarin wordt verklaard dat het door middel van het internationaal privaatrecht
aangewezen toepasselijke recht niet mag leiden tot een beperking van de vrijheid om
on-line diensten aan te bieden. Deze opvatting laat mijns inziens meer ruimte voor
het oorsprongslandbeginsel, omdat ook regels van privaatrecht hierdoor mogelijk van
toepassing kunnen worden uitgesloten. Verschillen in regels betreffende bijvoorbeeld
de materiele vereisten voor de totstandkoming van on-line overeenkomsten zouden
in deze visie kunnen worden beschouwd als een belemmering voor het vrije verkeer
van on-line diensten in de interne markt. De opvatting doet aldus meer recht aan het
doel van het oorsprongslandbeginsel, namelijk het bieden van een zo groot mogelijke

177 Zie voor een overzicht Van Haersolte-van Hof 2000, p. 325-7, Thonken 2001, p. 17-22, Mankowski
2001, p. 632.

178
In  deze zin: Thunken  2001.p. 20. Mankowski  2001,  p.  632, met uitgebreide literatuurverwijzingen
Negatief Fezer/Koos 2000, p. 353. Zie ook Spindler 2002, p. 218.

179
Zie ook Fezer/Koos 2000, p. 352. Zie echter Mankowski 2001, die artikel 1 lid 4 'fehlerhaft' noemt
en betekenis ontzegt.

180
Ook in deze zin: Van Haersolte-Van  Hof 2000. p.  327,  Brohl  2001, p. 70, Polak  2001, p. 409-11.

181
Zie Van Haersolte-Van  Hof 2000, p.  327.

182
Zie artikel 2 onder a van richtlijn 2000/31/EG over dit begrip.

183
Zie overweging 21 van de richtlijn. Zie verder artikel 3 lid 4 van de richtlijn voor
uitzonderingsmogelijkheden.

184
Brohl 2001, p. 70.

185
Fezer/Koos 2000, p. 352.
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rechtszekerheid en voorspelbaarheid aan on-line aanbieders. Ook kan deze uitleg
nationale wetgevers stimuleren om het recht ten aanzien van on-line contracteren aan
te passen of te verduidelijken, voor zover het als belemmering van het vrije verkeer

186van diensten in de interne markt wordt beschouwd. In artikel 3 lid 3 van de
richtlijn moet naar mij mening echter niet een begunstigingsbeginsel worden
gelezen, inhoudende dat nietternin het recht van een andere lidstaat van toepassing is

187wanneer dat gunstiger is voor de on-line aanbieder. Terecht is hierover opgemerkt
dat een dergelijke uitleg wederom kosten- en tijdrovend onderzoek naar de inhoud
van de verschillende om toepassing vragende rechtsstelsels zou vergen van
bedrijven.

188

Richtlijn 2000/31/EG is voor wat betreft de hier behandelde bepalingen geen succes.
De Europese wetgever bijt zichzelf in de staart door het haar voor ogen staande doel
- bieden van rechtszekerheid en voorspelbaarheid - op te lossen op een wijze die
enkel voor meer onduidelijkheid zorgt. Niet onwaarschijnlijk is dat de - in een aantal
landen reeds plaatsgevonden - implementatie van deze bepalingen in het nationale
recht van de lidstaten tot toenemende onduidelijkheid zal leiden. Ook nationale
wetgevers zullen worstelen met de interpretatie van de betreffende bepalingen en
kunnen tot verschillende uitleg besluiten of reeds hebben besloten. Er is echter189

ook enige nuancering op zijn plaats. In de regel zal artikel 4 EVO resulteren in
toepassing van het recht van het land van die partij welke het meest baat heeft bij de
rechtszekerheid van het oorsprongslandbeginsel. Artikel 4 EVO knoopt als
hoofdregel namelijk aan bij de vestigingsplaats van de karakteristieke prestant of wet
van degene wiens prestatie over het algemeen de meer gereguleerde is. Bij on-line

190

B2B contracten zal de uitkomst van de objectieve bevoegdheidsregel van artikel 4
EVO dus vaak samenvallen met het recht dat op grond van het
oorsprongslandbeginsel van toepassing is. Bovendien heeft het

oorsprongslandbeginsel beperkte werking, aangezien het slechts van toepassing is op
EU-gevallen; dat wil zeggen partijen moeten beide in een lidstaat van de Europese
Unie gevestigd zijn. Op internationale on-line B2B overeenkomsten waarbij een
partij uit een derde land betrokken is, is het oorsprongslandbeginsel niet van
toepassing.

191

186
In artikel 9 van de richtlijn wordt lidstaten wellswaar reeds opgedragen om ervoor te zorgen dat hun
rechtsstelsel elektronische contracteren mogelijk maakt, maar er kunnen natuurlijk verschillen tussen
rechtsstelsels blijven bestaan die in hier bedoelde zin als belemmering worden opgevat.

187
Zie Thunken 2001, p. 19. Zie ook het voorgestelde § 4 Teledienstegesetz dat artikel 3 van de richtlijn
in de vorm van een begunstingingsbeginsel in het Duitse recht moet implementeren. Brusselse kritiek
op het voorstel, zie Mankowski 2001, p. 631-2 geeft aan dat hiermee een onjuiste uitleg aan de artikel
3 van de richtlijn is gegeven

188
Zie Mankowski 2001, p. 636, die verdere kritiekpunten op het begunstigingsbeginsel belicht.

189
Een vergelijking van reeds aangenomen implementatiewetgeving betreffende richtlijn 2000/31/EG
valt buiten het kader van het onderzoek.

190
Zie eerder paragraaf 4.2.2.1.1 onder a.

191
Zie overweging 58 van de richtlijn.
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4.2.2.2 Het conjlictenrecht in de Verenigde Staten

In het Amerikaanse recht bestaan ten aanzien van overeenkomsten verschillende
choice Of law benaderingen naast elkaar,  wat het Amerikaanse conflictenrecht niet
alleen voor on-line overeenkomsten maar ook in algemene zin tot een ingewikkeld
rechtsgebied maakt. 192 In samenhang met het voorgaande wordt de complexiteit nog
verder vergroot, doordat bij de choice of law analyse wordt uitgegaan van de zich in
vele vormen manifesterende overeenkomst en de in geding zijnde kwesties met
betrekking tot de overeenkomst welke eveneens uiteen kunnen lopen.193 Dat betekent
dat de choice of law regels per soort overeenkomst maar ook per concreet

geschilpunt (bijvoorbeeld de inhoud van de overeenkomst of de
handelingsbekwaamheid van,rartijen) betreffende een overeenkomst (ddp«age) als
zodanig kunnen verschillen. Er bestaat dus niet 66n regel voor overeenkomsten.
De belangrijkste benaderingen die binnen het Amerikaanse choice of law kunnen
worden onderscheiden, zijn de traditionele vested rights theorie en de rnost

195
signijicant relationship benadering. Ofschoon de vested rights benadering reeds
stamt uit de vorige eeuw en ten opzichte van de andere - meer moderne -
benaderingen als de klassieke benadering van choice Of law wordt beschouwd,
passen rechters deze ook heden ten dage nog steeds toe bij de vaststelling van het

196
toepasselijk recht in geding. Vooral relevant in de huidige choice Oflaw analyse is
evenwel de most signijicant relationship formule, omdat deze in een meerderheid
van de staten wordt gevolgd. Een andere relevante benadering binnen het
Amerikaanse choice of law is government interest analysis, ofschoon deze geen

197
zelfstandige plaats inneemt binnen choice of law betreffende overeenkomsten.
Niettemin is interest analysis in het kader van de most signijicant relationship

198
benadering relevant, want het biedt de mogelijkheid om - eventueel

199onwelgevallige - resultaten van laatstgenoemde benadering terzijde te stellen.    De
moderne benaderingen worden samen ook wel aangeduid als de center of gravity
theorie, omdat wordt gezocht naar de plaats waar de overeenkomst haar zwaartepunt
(center o ravity) heeft vanwege het bestaan van signijicant contacts of signijicant
interests.        in de praktijk behoeft het resultaat van de choice of law analyse dan ook

192
Restatement  (Second)  of Conifict  of Laws. Chapter 8,  Introductory  Note:  'Contracts is one of the most
complex and most confused areas of choice of law.' Zie ook Born  1996, p. 674, Juenger  1998, p. 311,
Peterson 2000, p. 552.

193
Zie  § 6 Restatement (Second) Conflicts of Law, comment (c), en § 188 0) Restatement (Second)
Conjlicts of Law

194
Zie bijvoorbeeld  Restatement  (Second)  Conflicts  of Law, Chapter 8, Title B.  Particular  Issues  &  Title
C.  Particular Issues.

195
Born  1996,  p. 674, sommige rechters nemen echter als toepasselijk recht, hetwelk de overeenkomst
tussen pal·tijen ondersteunt.

196
Zie Brilmayer 1995, p. 4-5, Juenger 1998, p. 310, O'Hara & Ribstein 1999, p. 633.

197
Zie Symeonides 2000, onder II.3., Symeonides 2001, onder 1.2.

198
Zie Symeonides 2001, onder III.A.la

199
Zie bijvoorbeeld Lilienthal v Kaufman, (395 P.2d 543 1964). Zie ook § 6 (2) (b) (c) (h) Restatement

(Second) Conflicts  of Law.
200

Zie echter Symeonides 2000, onder II.3, die onder de significant contacts benadering een combinatie
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niet heel erg te verschillen, of de nadruk nu ligt op de center of gravity, de most
201

significant  relationship  of op  governmental  interests.

Het bestaan van de verschillende benaderingen naast elkaar en het ontbreken van
duidelijke regels - eventueel met uitzonderingen - biedt de rechter grote flexibiliteit
om naar eigen inzicht het toepasselijk recht te bepalen en geeft tevens ruimte om
choice of law af te stemmen op een nieuw fenomeen als de on-line overeenkomst. De
keerzijde is evenwel dat het toepasselijk recht voor partijen van tevoren moeilijk te
voorspellen is, wat kan leiden tot voor de internationale elektronische handel
hinderlijke rechtsonzekerheid. Handelspartijen kunnen - zoals reeds werd202

aangegeven - onduidelijkheden in de choice of law sfeer voorkomen door onderling
een rechtskeuze overeen te komen (zie paragraaf 4.2.1.2). Veelal zal dat ook
gebeuren, maar door bijvoorbeeld onoplettendheid of onverschilligheid van partijen
ter zake zeker niet altijd. Vooral wanneer on-line contracteren leidt tot sneller of203

haastiger contracteren, kan de aandacht voor mogelijk relevante conflictenrechtelijke
aspecten en in het bijzonder de mogelijkheid van een rechtskeuze verslappen of
geheel uitblijven. Niettemin is het raadzaam dat partijen een dergelijke keuze ook204

bij on-line overeenkomsten maken. In het nu volgende zullen de onderscheiden
benaderingen worden behandeld in het licht van de on-line overeenkomst, indien
partijen evenwel geen (geldige) rechtskeuze overeen zijn gekomen.

4.2.2.2.1   Vested  rights
De klassieke benadering van de vested rights neemt tot uitgangspunt de lex loci

205

contractus voor vragen die de geldigheid van de overeenkomst betreffen enerzijds en
de lex loci solutionis ten aanzien van onderwerpen die betrekking hebben op de

206
uitvoering van de overeenkomst anderzijds. De objectieve verwijzing naar het
toepasselijk recht is dus in grote mate afhankelijk van de kwalificatie van het
litigieuze onderwerp in concreto en het is niet altijd eenvoudig om een onderscheid
te maken tussen zaken die vallen onder de place of contracting en die welke vallen

van de center-of-gravity test en de  Restatement  (Second) Conflicts of Law minus het policy analysis
element van de Restatement verstaat.

201
Anderson 1981, p. 118-119. Zie tevens in deze zin Schu 1997, p. 223.

202
Zie echter § 6 Restatement (Second) Conflicts Of Law, comment (d): 'choice-of-law rules should seek

(...) to facilitate commercial intercourse between (states).'
203

Delaume  1988, p.  63, die er tevens op wijst dat om onderhandelingstechnische redenen  soms ook niet
wordt aangedrongen op een rechtskeuze.

204 Vergelijk Delaume 1988, p. 39.
205

Een andere klassieke benadering die in reactie op de vested rights theorie ontstond, is de local law
theorie, welke neerkomt op de toepassing door de rechter van het eigen recht in aangepaste vorm
teneinde de buitenlandse elementen van het geval recht te doen, Scoles & Hay  1992, p.  14-5.

206
Hay  1991, p.  340,  Scoles &  Hay  1992, p.  680.  De vested rights theorie is bijvoorbeeld neergelegd in
de Restatement (First) of Conjlict of Lows tplace of contracting en place of performance),  Milliken v.
Pratt, 115 Mass. 314 (1818) (place of contracting test), Louis-Dreyfuss v.  Patterson  Steamship,  Ltd.,
43 F.2d 824 2d Ciruit (1930) Wiace of performance test). Zie voor kritiek in algemene zin op de
vested rights benadering: Hay 1991, p. 339, Scoles & Hay 1992, p. 678, Brilmayer 1995, p. 25-31,35-
7.
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207onder de place of performing. Bovendien bestaat het - zich in de op de vested

rights gebaseerde rechtspraak bevestigde - gevaar dat rechters het resultaat van de
vested rights formule door middel van kwalificatie manipuleren. Zo kan het onder
deze theorie voorkomen dat de rechter met een voorkeur voor het recht van het land
waar de schade werd geleden het litigieuze onderwerp classificeert als onrechtmatige
daad in plaats van wanprestatie. De als belangrijk beschouwde voorspelbaarheid en

rechtszekerheid b  de op duidelijke regels gebaseerde benadering worden aldus
onderuit gehaald.

28

Een verder nadeel van de op de place of contracting gebaseerde verwijzingsregel is
dat de regels ter bepaling van de plaats van contracteren per rechtsstelsel sterk
kunnen verschillen. Tenzij partijen een plaats van totstandkoming van de

209overeenkomst zijn overeengekomen, is het hierdoor afhankelijk van het
toepasselijke materiele recht waar die plaats is en kunnen er dientengevolge

210verschillende loci contracti bestaan. De regel blinkt ook in dit opzicht dus niet uit
in rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Het is duidelijk dat dit probleem zich sterker
doet gevoelen in situaties waarin, zoals bij on-line overeenkomsten het geval is,
partijen zich ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet in fysieke

211
aanwezigheid van elkaar bevinden. Een bijkomend punt bij on-line
overeenkomsten is dat veelal niet duidelijk is op welke locatie de computersystemen
staan die worden gebruikt voor de elektronische communicatie tussen partijen.
Bovendien kunnen deze locaties - zonder dat partijen zich hiervan bewust zijn -
wijzigen. Voorts behoeft er geen enkele relatie te bestaan tussen de plaats waar het
betreffende computersysteem zich bevindt en de vestigingsplaats van het bedrij f dat
hier voor zijn elektronische communicatie gebruik van maakt. Beide factoren kunnen
zelfs in verschillende landen gelegen zijn. Om deze reden is in de UNCITRAL
Modelwet betreffende de elektronische handel artikel 15 opgenomen, waarin wordt
aangeknoopt bij de place of business van partijen als locatie waar een bericht wordt
verzonden dan wel verstuurd.
Verder kan bij on-line overeenkomsten het aantal rechtsstelsels dat zich over deze
plaats wil uitlaten mijns inziens nog aanzienlijk toenemen, indien de wederpartij zich
vaker dan voorheen in het buitenland en zich steeds weer in een ander land bevindt.
Hierdoor neemt de uiteindelijke geografische ligging van de plaats nog verder aan
onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid toe. De plaats van totstandkoming van de on-

207
§ 332 Restatement (First) ofConfiirt OfLaws, comment (c): '(t)he point at which initiation ceases and

performance begins is not a point which can be fixed by any rule of law of universal application to all
cases.  ( . . . ) the solution must depend  upon the circumstances  of each  case  and  must be governed  by
the exercise ofjudgment.'

208 O'Hara & Ribstein  1999, p. 632.
209

Delaume 1988, p. 35-6.
210

Zie  ook  de  Restatement  (First)   of Conflict  of  Laws  §  3\1, comment  (d) en  Milliken v.  Pratt.  115
Mass. 374 (1878), waarin verschillende definities voor de plaats van totstandkoming van de
overeenkomst worden gehanteerd, namelijk de p/ace Of the principal event tegenover de place of the
last event.

211
Delaume  1988, p.  32-4  en  38-9, die er tevens op wijst dat de totstandkoming van business-to-business
transacties op zich al een complex proces kan zijn. Zie ook UNIDROIT Principles, Anicle 2.1,
comment 2.
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line overeenkomst is bovendien een nogal willekeurige en toevallige plaats in
tegenstelling tot de meer bestendige locaties als de vestigings- of woonplaats van
partijen. Ook wanneer deze locaties bij on-line communicatie weliswaar niet steeds
kenbaar behoeven te zijn, zijn ze in juridische zin in ieder geval veel eenvoudiger
bepaalbaar. Twee handelspartijen die zijn gevestigd in land A respectievelijk land B
sluiten bijvoorbeeld een on-line overeenkomst via hun laptop vanuit land X
respectievelijk land Y alwaar zij zich toevallig bevinden. Duidelijk is dan dat de
toepassing van het recht van land X of Y, afhankelijk van welk land als locus

contractus wordt aangemerkt, tamelijk willekeurig en voor partijen weinig zinvol is.
Ook de place of performance regel biedt geringe rechtszekerheid en
voorspelbaarheid in contractuele relaties. Weliswaar zullen kwesties die onder deze

212
regel zouden vallen veelal door partijen zelf worden overeengekomen, nlaar

indien dat niet is gebeurd zal deze regel mogelijk afbreuk doen aan de verwachtingen
van partijen dat kernverplichtingen van de overeenkomst worden gereguleerd door
het recht van de plaats waar deze worden verricht en daarmee de plaats waar de
betreffende  partij  in  overwegende  mate  handel  drij ft (principal place  of business). In
veel gevallen zal de place of performance waarschijnlijk echter wel overeenkomen
met de vestigingsplaats van een partij en daarmee diens principal place of business.
Bovendien maakt het samenvloeien van de verschillende benaderingen in de theorie
van de center of gravity een grotere flexibiliteit mogelijk die rekening kan houden
met de specifieke omstandigheden van het geval. In het bijzonder ook met de
verwachtingen van partijen die uitdrukkelijk als beginsel zijn opgenomen in § 6(2)
Restatement   (Second)   of  Conjlict   of Laws. Aangezien beide aanknopingspunten

213

onder de most signijicant relationship benadering nog steeds een rol spelen, zal er
hierna nog nader op worden ingegaan.

4.2.2.2.2 Government interest analysis
214

Government interest analysis is een reactie op de door zogeheten legal realists als te
215

rigide ervaren vested rights benadering en tegen elkaar afgezet kunnen beide
benaderingen als uitersten worden beschouwd. Terwijl de vested rights benadering
ziet op de toepassing van op het natuurrecht gestoelde logische hoofdbeginselen op
grond waarvan een neutrale keuze tussen verschillende rechtsstelsels kan worden
gemaakt, concentreert government interest analysis zich op de identificatie en
interpretatie van in het materiele recht neergelegde belangen van staten bij de
toepassing van hun recht. Onder deze formule wordt daartoe een onderscheid
genmakt tussen zogenaamdefalse conjlicts  en  true  conflicts. van  eenfalse  conflict  is
sprake indien twee rechtsstelsels om toepassing vragen, maar deze materieel gezien

216niet van elkaar verschillen dan wel 66n der rechtsstelsels niet ziet op de casus in

212
Born 1996, p. 673 onder 7.

213
ZAe §  6(2)  Restatement  (Second)  of Conflict  of Laws, comment  (c) & (g)

214
Zie  tevens  Hay  1991,  p.  354-7,  over twee andere benaderingen gericht op interests en pohcies:  de
comparative impainnent benadering en de better law benadering.

215
Zie Currie  1963, p 179-80.

216
Onder § 186 Restatement (Second) Conflict OfLaws, comment (c) wordt een dergelijk geval als intern
geval beschouwd.
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kwestie. Een true conflict bestaat daarentegen wanneer de rechtsstelsels verschillen
en beide een belang hebben bij toepassing. Niettegenstaande het onderscheid tussen
false conflicts en true conflicts leidt het uiteindelijke ontbreken van
belangenafwe ingen in

deze benadering ertoe dat de rechter vrijwel steeds de lexfbri
17zal toepassen. In het geval van een false conjlict waarbij de belanghebbende

rechtsstelsels identiek zijn, ligt dit voor de hand, maar ook bij een true conflict neennt
deze benadering de toepassing van de tex fori tot uitgangspunt.

218

Een bezwaar tegen government interest analysis is dat deze benadering uiterst
tijdrovend is, aangezien eerst de belangen van verschillende staten moeten worden
geYnventariseerd alvorens kan worden bepaald welk recht van toepassing is op het
geval in kwestie.219 In de on-line context kan dit bezwaar nog zwaarder wegen,
wanneer aangenomen wordt dat het aantal belanghebbende landen of staten
toeneemt. Geredeneerd kan worden dat ook het land van de service provider, het
land van de access provider en het land waar een website op de server is opgeslagen

220belang kunnen hebben bij toepassing van hun recht. Relevant in deze is hoe te
bepalen of een staat belanghebbend is en vervolgens of daaronder mede voornoemde
landen en staten kunnen worden begrepen.
Bij beantwoording van de vraag of een staat belang heeft bij de toepassing van zijn
recht, dient naar verschillende soorten belangen te worden onderscheiden, te weten
het belang van een staat vanuit het oogpunt van bescherming, het belang bij
compensatie en het belang bij regulering. Het beschermingsbelang zal over het
algemeen de in een staat woonachtige burgers of gevestigde bedrijven betreffen,
terwijl bij het belang van compensatie juist de woon- of vestigingsplaats van de eiser
een relevante aanknopingsfactor is. In het eerste geval heeft de staat waar de te
beschermen partij woonachtig of gevestigd is belang bij de toepassing van zijn recht.
Terwijl het belang in het andere geval is gelegen bij de staat, waar de eiser zijn
woon- of vestigingsplaats heeft. Het reguleringsbelang ziet niet zozeer op de woon-
of vestigingsplaats van (66n der) partijen, maar veeleer op de plaats waar bepaalde
activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden en is vaak ook beperkt tot dat

221
specifieke territorium. Het Amerikaanse antitrust beleid laat evenwel zien dat dit
laatste niet altijd het geval behoeft te zijn. Van antitrust wetgeving wordt algemeen
aangenomen dat deze in bepaalde gevallen ook tot extraterritoriale jurisdictie kan

222leiden. Ook kan een combinatie van belangen, bijvoorbeeld wetgeving gebaseerd

217
Zie Currie  1963, p. 181-182:'a court is in no position to "weigh" the competing interests, or evaluate
their relative merits, and choose between them accordingly.  ( . . . )  it can simply apply  its  own  law  as
such.'

218
Alles Scoles  &  Hay  1992,  p. 15-9, het forum als disinterested forum wordt voorts  als een zeldzaam

geval beschouwd, doch indien het zich voordoet zou de rechter de zaak op grond van forum non
conveniens moeten verwijzen naar een ander forum dan wei het eigen recht moeten toepassen als dit
overeenkomt met het recht van een belanghebbende staat.

219
Zie evenwel Brilmayer 1995, p. 66 over government interest  analysis:  '(t)here  is no choice of law
problem because forum law is applied to all multistate cases. Such a "solution" does not really require
a sustained analysis of contending substantive policies.'

220
In deze zin Whincop  1999, nr.  12.

221
Alles Brilmayer 1980, p. 394-7.

222
Kishoiyian 1995, onder VII.A., Ohara  1996, p.  166-8,170.  In de Europese context wordt in dit geval
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op zowel het regulerings- als beschermingsbelang, ertoe leiden dat het voldoende is
wanneer gedaagde in de staat woont dan wel gevestigd is of dat de gedraging op het
territoir van de staat plaatsheeft. Dit alles neemt echter niet weg dat bij de

223

vaststelling of een staat in conflictenrechtelijke zin belanghebbend is, over het
algemeen wordt aangeknoopt bij factoren die enige bestendigheid hebben. Denk
bijvoorbeeld aan de plaats waar een partij is gevestigd of de plaats waar door een
partij handel wordt gedreven. In het tweede geval kan dan bijvoorbeeld van belang
zijn dat de wederpartij waarmee wordt gecontracteerd op die locatie is gevestigd. De
voornoemde, specifiek met het Internet ontstane factoren als de plaats van de service
provider of access provider dan wel de plaats waar een website is opgeslagen, zijn
naar mijn mening te willekeurig om in conflictenrechtelijke zin een statelijk belang
op te leveren. Eerder werd reeds opgemerkt dat deze locaties voor partijen vaak

224

niet kenbaar zijn en eenvoudig - ook weer zonder dat dit voor partijen kenbaar is of
wordt - kunnen wijzigen. Een partij zou dan bijvoorbeeld eenzijdig het aantal
belanghebbende staten kunnen vergroten door dezelfde website vanaf verschillend
gelokaliseerde servers (zogeheten mirror sites) aan te bieden en zo het aantal fora
waar kan worden "gelawshopt" - ongemerkt - vergroten. Als gevolg van het
willekeurige karakter van deze aanknopingsfactoren ontstaat geen wezenlijk contact
met de betreffende staat en de staat heeft om die reden geen belang bij de toepassing
van zijn recht. Deze aanknopingspunten zijn voorts gemakkelijk te manipuleren met
de bedoeling het conflictenrechtelijke resultaat te beYnvloeden. Dat is op zich niet erg
en het welbewust groeperen van aanknopingspunten wordt ook wel gebruikt als

225
strategische beYnvloeding van de objectieve verwijzing in het conflictenrecht.
Deze geografisch veelal niet kenbare en daardoor eenvoudig eenzijdig te wijzigen
aanknopingspunten zijn voor dat doel volgens mij evenwel ongeschikt.
Het beschermingsbelang dat zich overigens heel oed in combinatie met het
compensatie- en reguleringsbelang kan voordoen, zal in business-to-business

relaties over het algemeen een minder grote rol spelen dan in business-to-consumer
betrekkingen en ook in beide andere gevallen bestaat eerder ten aanzien van
business-to-consumer betrekkingen of relaties tussen consumenten of burgers

227onderling relevantie voor de governmental interest analysis. Los van de
verschillende relaties waarin government interest analysis een meer of minder grote

ook wei gesproken van voorrangsregels. Zie Delaume 1988, p. 70.
223

Brilmayer 1980, p. 397-8.
224

Zie Currie  1963, p. 109, hetzelfde geldt bijvoorbeeld  voor de plaats van contracteren (een irrelevant
op toevalligheid gebaseerd aanknopingspunt).

225
Vanwege de onvoorspelbaarheid die inherent is aan government interest analysis, werkt dit evenwel
lang nict altijd onder deze benadering. Dit is mogelijk anders indien tevens een forumkeuze voor de
betreffende rechter overeen is gekomen en government interest analysis kidt tot toepassing van de tex
fori.

226
Brilmayer 1980, p. 396.

227
Zie echter secun'ties wetgeving, zoals  de US Secunties  A ct  1933,   15  U.S.C.  772,  die de investeerder
beoogt te beschermen en antitrust wetgeving, zoals de Sherman Act, 15 U.S.C. 1, en de Clayton Act,
15 U.S.C. 12, waarmee de regeluring van (oneerlijke) medegingsactiviteiten en daarmee de
bescherming van de Amerikaanse markt tegen dergelijke activiteiten wordt beoogd. in elk der
gevallen kan de Verenigde Staten een (nationaal) beschermings- dan weI reguleringsbelang hebben bij
de toepassing van het Amerikaanse federale recht in international transacties.
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rol speelt, kan echter worden gewezen op een aantal zwaarwegende bezwaren tegen
de benadering, welke deze mijns inziens inadequaat doet zijn voor de vaststelling
van het toepasselijk recht ten aanzien van internationale on-line overeenkomsten.
Ten eerste kleeft aan government interest analysis een grote mate van
onvoorspelbaarheid. De uitkomst van government interest analysis is afhankelijk van
factoren die op het tijdstip van contracteren niet duidelijk hoeven te zijn.228 Zo kan
het resultaat in geval van een compensatiebelang afhangen van het feit of de eiser in
het betreffende forum is gevestigd en in geval van een beschermingsbelang of de
gedaagde in het forum is gevestigd. De processuele rolverdeling zal evenwel pas bij
het ontstaan van een geschil duidelijk zijn, zodat anticipatie op de situatie ten tijde
van de totstandkoming van overeenkomst nog niet mogelijk is. Tevens is het
resultaat afhankelijk van de aangezochte rechter, omdat daarmee vaak al vaststaat
welk recht - namelijk lex fori - wordt toegepast. Government interest analysis werkt
derhalve mede forumshopping in de hand. De eiser zal natuurlijk het forum kiezen

229
dat voor hem of haar naar alle waarschijnlijkheid het meest gunstig zal beslissen.

De juist in contractuele situaties zo belangrijke rechtszekerheid komt in het licht van
interest analysis dus onder druk te staan, omdat partijen moeilijk of zelfs niet kunnen
prejudicieren op (de uitkomst van) een eventuele geschillenbeslechting.
Een tweede bezwaar van government interest analysis werd in de voorgaande alinea
reeds aangestipt en betreft het naar binnen - op het eigen recht - gerichte karakter
van deze benadering (parochialism). Hiermee wordt gedoeld op het gegeven dat de
lex fori welhaast onvermijdelijk het toepasselijk recht in geval van een geschil is.
On-line overeenkomsten zullen al snel een interstatelijk of internationaal karakter
hebben en de rechter zou daarmee rekening moeten houden. Anders dan het interne
geval is het interstatelijke of internationale geval verbonden met het territoir en/of
rechtsstelsel van verschillende staten. Het verschil betekent volgens mij dat een
daadwerkelijke en niet slechts een pro forma keuze dient te worden gemaakt tussen
de verschillende betrokken rechtsstelsels. Met het eenvoudigweg toepassen van de230

lex fori - ongeacht het karakter van de overeenkomst - worden interne en
interstatelijke dan wel internationale gevallen over 66n kam geschoren en wordt geen
recht gedaan aan de verschillen die tussen beide situaties bestaan. Government

interest analysis is om die reden naar mijn mening zeker niet geschikt om als
zelfstandige benadering voor het thuisbrengen van geschillen betreffende
internationale on-line overeenkomsten te fungeren. Maar ook als onderdeel van de
hierna te behandelen most sign(/icant relationship benadering zou de rechter mijns
inziens terughoudendheid moeten betrachten bij de toepassing van interest analysis

228
Brilmayer 1980, p. 403.

229
Brilmayer 1980, p. 399, Delaume 1988, p. 65. Brilmayer 1995, p. 68-73, over twee andere - eveneens
op interest analysis gebaseerde - benaderingen: de compamtive impairment benadering poogt dit
effect te voorkomen door bij true conflicts te bepalen welk recht het meest zou worden geschaad door
niet-toepassing; de better law benadering wil forumshopping tegengaan door tevens andere

overwegingen, zoals voorspelbaarheid, uniformiteit en de better law, mee te nemen bij de bepaling
van het toepasselijk recht. In het laatste geval wordt door rechters helaas meer nadruk gelegd op de
better law overweging dan op voorspelbaarheid en uniformiteit, waarbij de lexfbri over het algemeen
als better law wordt beschouwd.

230
Brilmayer 1995, p. 5.
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en rekening moeten houden met het internationale (of interstatelijke) karakter van de
on-line 828 overeenkomst. Bij 'parochial decision-making waartoe

231 ,232

government interest analysis leidt, bestaat namelijk het gevaar dat rechters met een
beroep op interest analysis sneller dan anders zou geschieden teruggrijpen op het
eigen recht om bepaalde - cultureel ingegeven - normen en waarden te verdedigen
zonder rekening te houden met eventuele cultuurverschillen tussen landen. Choice of
law bestaat omdat rechtsstelsels van elkaar verschillen. Deze verschillen kunnen zijn
ingegeven door verschillende opvattingen over het bestaan of de invulling van
bepaalde normen en waarden. Cultureel ingegeven gebruiken of regels van het ene
land kunnen in een ander land strijdig zijn met de openbare orde en derhalve perse
niet toelaatbaar, maar vaak zal het dan om uitzonderlijke gevallen gaan. Veel vaker
betreft het gerechtvaardigde verschillen, waarbij een bepaalde kwestie in landen nu
eenmaal anders en mogelijk tegenstrijdig wordt benaderd, maar zij elkanders
verschillende positie niettemin (zouden moeten of kunnen) respecteren. Goed
beschouwd wordt onder government interest analysis echter slechts belang gehecht
aan hetgeen in de forumstaat aan opvattingen wordt hoog gehouden, ook indien een
ander land mede een relevant verband vertoont met een partij of de transactie.233

Juist bij aan het Internet gerelateerde geschillen, waarbij tegenstrijdigheden in
(rechts)cultuur zich door een schaalvergroting bij internationale (rechts)relaties
duidelijker dan voorheen manifesteren,234 zal mijns inziens moeten worden opgepast
met het veronachtzamen van eventuele onwelgevallige resultaten onder vreemd recht
door automatisch op de /ex fori terug te grijpen. Sterker nog, in de toepassing van
government interest analysis door rechters schuilt het gevaar dat juist in het geval
van aan het Internet gerelateerde geschillen eerder zal worden teruggegrepen op de
ler fori, omdat het wereldwijde computernetwerk op grotere schaal dan voorheen
internationaal kan worden en wordt gebruikt voor activiteiten die in bepaalde maar
niet alle landen verboden zijn of als immoreel worden beschouwd. De235

verwachting is dan ook dat deze benadering vaak zal worden toegepast om een
correctie te bieden op in het forum zelf niet toegestane handelingen die mogelijk in
het land waar deze worden geinitieerd wel worden toegestaan.

231
Zie echter  Hay  1991, p.  302, die opmerkt dat de 'homing trend' in interstatelijke gevallen  mogelijk
acceptabeler is. Zie ook Delaume 1988, p. 65, die er op wijst dat de benadering niet aanvaard is buiten
de Verenigde Staten. Ook om die reden is de benadering vanuit internationaal oogpunt m.i.
ongeschikt.

232
Hay 1991, p. 358.

233
Zie ook Brilmayer 1995, p. 78, 'to say that a state's rule is inapplicable is to say that its policy choices
are simply not relevant'.

234
Zie  State v. Granite Gate Records,  Inc.,  Minn.  Ct.  App. 5 September   1997, No. C6-97-89, LEXIS
1053, waar de Minnesota Court of Appeals opmerkt: 'We are mindful that the Internet is a
communication medium that lacks historical parallel in the potential extent of its reach and that
regulation accross jurisdictions may implicate fundamental First Amendment concerns. It will
undoubtedly take some time to determine the precise balance between the rights of those who use the
Internet to disseminate information and the powers of the jurisdictions in which receiving computers
are located to regulate welfare.'

235
Zie ook Rosenblatt 2000, die meent dat dit gevaar reeds realiteit is.
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4.2.2.2.3 Most significant relationship
De in de Restatement (Second) Conflict of Laws neergelegde most significant
relationship benadering kan als de belangrijkste Amerikaanse choice of law

236
benadering worden beschouwd. Het is niet zozeer een zelfstandige theorie als wel
een smeltkroes van verschillende choice of law benaderingen, waaronder vested

rights en government  interest analysis.Het doel van de Resmtement is ook niet het237

bieden van 66n alomvattende benadering voor choice of law, maar het laat de
verschillende theorieen naast elkaar verder bestaan onder de paraplu van het most

238
signijicant relationship concept. Dit komt tot uitdrukking in § 6 (2) Restatement

(Second)  Conflict  of Laws, waarin elementen van de verschillende theorieen in de
vorm van basisbeginselen zijn verwerkt. Deze beginselen vormen richtlijnen voor de
uitleg van de conflictregels in de Restatement en in de bepalingen wordt regelmatig
uitdrukkelijk naar § 6 terugverwezen. Bij de vaststelling van het toepasselijk recht
dient de rechter ex § 6 (2) bij ontbreken van statelijke wetgeving betreffende choice

239
of law in zijn overwegingen rekening te houden met:

'(a) the needs of the interstate and international systems, (b) relevant policies
of the forum, (c) the relevant policies of other interested states and the relative
interests of those states in the determination of the particular issue, (d) the
protection of justified expectations, (e) the basic policies underlying the
particular field of law, ( f) certainty, predictability and uniformity of result, and
(g) ease in the determination and application ofthe law to be applied'

Deze lijst van beginselen is niet exclusief noch in enige rangorde geformuleerd.
Andere factoren kunnen eveneens een rol spelen en alle relevante factoren zullen
onderling moeten worden afgewogen teneinde hun belang in het concrete geval te

240
bepalen.
Voor partijen in business-to-business verhoudingen zal voornamelijk een combinatie
van de factoren protection of justified expectations en predictability and uniformity
of result van belang zijn. De eerder besproken mogelijkheden van partijautonomie
spelen in dit verband een belangrijke rol en zijn voor partijen de meeste geschikte
instrumenten om beide doelen te bereiken. Daarnaast zullen partijen in gevallen
waarin geen gebruik is gemaakt van de rechtskeuzebevoegdheid eveneens behoefte
hebben aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid door duidelijke conflictregels. Bij
voorbaat kan in dat verband worden opgemerkt dat de vrijheid die de most
significant relationship benadering rechters biedt en het blijvend naast elkaar bestaan
van verschillende benaderingen niet altijd of vaak niet de gewenste duidelijkheid tot

gevolg heeft. Het choice of law resultaat is sterk afhankelijk van de wijze van241

236
Vergelijk North  1993, p. 140, Peterson 2000, p. 554, Symeonides 2000, Symeonides 2001.

237
Brilmayer 1995, p. 74-5.

238
Scoles & Hay 1992, p. 35.

239
Zie § 6 (1) Restatement (Second) Conflict OfLaws. Relevante wetgeving op dit gebied is bijvoorbeeld

de Uniform Commercial Code, zie §§ 1-105 (1),2402,4-102,6-102,8-106,9-103.
240 § 6 Restatement (Second)  Conjlict of Laws, comment (c)
241 Brilmayer  1995,  p.  75: '(n» matter what result  you  want to reach, the Second Restatement provides
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242redeneren van de rechter en de daarbij gekozen invalshoek. De bezwaren en
conclusies die in paragraaf 4.2.2.2.2 in het kader van government interest analysis
zijn gemaakt, blijven onder de most significant relationship benadering dan ook
onverkort van toepassing. De rechter kan feitelijk namelijk tot hetzelfde - parochiale
- verwijzingsresultaat komen en komt dat vaak ook, ongeacht of het
verwijzingsprocddd wordt gebaseerd

0% overnment interest analysis of op de most
significant relationship benadering. Het voorgaande betekent dat de
verwijzingsbepalingen in de Restatement dus niet zozeer verwijzingsregels maar
veeleer verwijzingsricht/(/nen zijn. Bij de behandeling van de meer specifieke
bepalingen die in de Restatement zijn neergelegd met betrekking tot overeenkomsten
in het licht van de on-line context dienen voorgaande opmerkingen in gedachten
dienen te worden gehouden en zal verder de term 'verwijzingsrichtliinen' worden
gebruikt.
Voorts   moet erop worden gewezen   dat het beginsel van protection Of justified
expecmtions mede van belang is in het kader van de geldigheid van de
overeenkomst. Partijen die met elkaar contracteren zullen dat doen met de
verwachting dat de overeenkomst tussen hen geldig is. Indien het op grond van de
most significant relationship benadering vastgestelde objectief toepasselijke recht de
overeenkomst daarentegen ongeldig verklaart, kan de rechter een ander, eveneens
nauw met de contractuele kwestie verbonden recht toepassen, waaronder de
overeenkomst wel geldig is.244 Indien de on-line overeenkomst vanwege
bijvoorbeeld het elektronische karakter ongeldig is onder het volgens de
verwijzingsrichtlijn objectief toepasselijke recht bestaat dus een eenvoudige uitweg
naar een ander rechtsstelsel, wanneer een band tussen geschil en het betreffende
recht kan worden vastgesteld. Uitzonderingen kunnen op deze regel worden
gemaakt, indien de staat een belang heeft bij de toepassing van zijn 'invalidating
law'.

Voordat wordt overgegaan tot een behandeling van de relevante bepalingen dient in
herinnering te worden geroepen dat het Amerikaanse choice of law niet gericht is op
het geven van een verwijzingsrichtlijn voor overeenkomsten in het algemeen, maar
voor specifieke, uit de overeenkomst voortvloeiende kwesties, die onder meer
verband kunnen houden met de Reldigheid, de totstandkoming, de inhoud of de

245-
nakoming van de overeenkomst.       Bij de vaststelling van het objectief toepasselijke
recht is dus sprake van dep«age en hierna zal dan ook worden gesproken over
contractuele kwesties in plaats van overeenkomsten.

support.'  Zie ook Scoles  &  Hay  1992,  p.  56,  die erop wijzen  dat een subjectieve interpretatie  van
significant relationship onder deze benadering evena\s onder government interest analysis vrij
eenvoudig kan leiden tot toepassing van de lex  fori.

242
Vergelijk Peterson 2000, p. 554.

243
Zie Hay  1991, p  392.

244
Zie  onder  meer  §§  191  en  196 Restatement (Second) Conflict  of Laws, comment (0 respectievelijk
comment (d).

245
Zie ook Hay 1991, p. 374-7.
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De Restatement kent een algemene verwijzingsrichtlijn voor contractuele kwesties in
de vorm van § 188. Daarnaast bevat de Resmtement enkele specifiek op bepaalde
bijzondere overeenkomsten toegesneden richtlijnen, waarvan in dit verband in het
bijzonder § 191 betreffende de koop van roerende zaken en § 196 betreffende
overeenkomsten met betrekking tot de levering van diensten relevant zijn. Voor deze
bijzondere overeenkomsten achtten de opstellers van de Restatement het mogelijk
om de belangrijkste aanknopingsfactor te bepalen. De basis voor deze bijzondere
verwijzingsrichtlijnen is dus nog steeds de most sign(/icant relationship benadering,
maar dan voorzien van een concretere invulling van wat een dergelijk verband doet
ontstaan.
In § 188 (1) wordt bepaald dat bij ontbreken van een rechtskeuze het toepasselijk
recht op een uit de overeenkomst voortvloeiende kwestie wordt vastgesteld aan de
hand van de most signijicant relationship formule. In het licht van het voomoemde §
6 wordt daarbij onderzocht welk recht het meest wezenlijke verband heeft met de
transactie of partijen. Overigens wordt over het algemeen aangenomen dat met de
uitdrukking appropriate relation in UCC § 1-105 hetzelfde wordt bedoeld als met

246
significant contacts in de zin van de Restatement.
In het tweede lid wordt de formule uitgewerkt door op § 6 gebaseerde, in het
concrete geval mogelijk relevante contacts, zijnde the place of contracting, the place
of negotiation of the contract, the place of performance, the location of the subject
matter of the contract en the domicile, residence, nationality, place of incorporation

247and place ofbusiness of the parties. Daarnaast zouden ook factoren zoals de vorm
van de overeenkomst, de taal waarin de overeenkomst is opgesteld en de valuta
waarin tussen partijen wordt afgerekend een rol kunnen spelen bij de bepaling van
het toepasselijk recht. Het derde lid van § 188 bepaalt voorts dat indien de plaats

248

van onderhandeling en de plaats van uitvoering van de overeenkomst in 66n staat
liggen, het recht van die staat van toepassing is op de contractuele kwestie. Een
uitzondering hierop vormen onder meer de bijzondere verwijzingsrichtlijnen in de
hierna te bespreken § 191 en § 196.
De genoemde contacts zijn in eerdere paragrafen van dit hoofdstuk reeds aan de orde
geweest en de waardering bij de most significant relationship benadering verschilt

249daar niet of nauwelijks van. In de on-line context zouden sommige van de
genoemde factoren mijns inziens sterker dan wel zwakker moeten worden
aangeslagen dan andere. Zo wordt de plaats van contracteren in het algemeen reeds
beschouwd als een zwakke factor, zeker indien deze plaats willekeurig is en geen
band heeft met partijen of de overeenkomst zelf. In het voorbeeld van de
rondreizende partij die per laptop in zijn hotel on-line contracteert, zal de factor dan
ook weinig gewicht in de schaal leggen. Maar ook meer algemeen zal op grond van

246
Zie  Anderson  1981, p. 119, Scoles  &  Hay  1992, p 699-700. Opgemerkt zij  dat de de bepaling  in het
nieuw voorgestelde Article 1 UCC wordt gewijzigd, zie Revision Of Uniform Commercial Code
Article  1,  August  ZOOL  Draft for Approval. Zie ook paragraaf4.2.2.2.4.

247 Zie voor een behandeling van de factoren in het algemeen, § 188 Resmtement (Second) Conflict of
Laws, comment e.

248
Delaume 1988, p. 73.

249
Zie o.m. de paragrafen 4.2.1.1.1 en 4.2.2.1.1.
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de overweging dat het bij on-line overeenkomsten niet uitmaakt waar wordt
gecontracteerd mijns inziens moeten worden geconstateerd dat de plaats van
contracteren geen relevante factor is bij dergelijke overeenkomsten.
Ook voor de plaats van onderhandelen geldt dat deze in de on-line context niet
relevant is bij de bepaling van het zwaartepunt van de contacts. Deze plaats komt
slechts betekenis toe, indien partijen zich op 66n bepaalde plaats bevinden ten tijde
van de onderhandelingen. Bij on-line overeenkomsten is dat in de regel niet het
geval. Indien er sprake is van onderhandelingen dan gebeuren die per e-mail op
afstand en de plaats van waaruit partijen contact hebben is in principe volkomen
willekeurig.
De plaats van uitvoering van de overeenkomst is onder de most signijicant
relationship benadering slechts dan relevant, indien deze plaats niet onzeker of
onbekend is. Bij on-line B2B overeenkomsten die volledig on-line worden
afgehandeld, inhoudende dat niet alleen het contracteren maar ook de betaling en
levering on-line plaatsvinden, kan de plaats van uitvoering voor partijen over en
weer onduidelijk en volkomen willekeurig zijn. Hierdoor zal aan deze factor over het
algemeen weinig relevantie kunnen worden gehecht, tenzij partijen een dergelijke
plaats uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt voor de plaats waar het
onderwerp van de overeenkomst, bijvoorbeeld een roerende zaak, zich bevindt. Deze
factor gaat naar mijn mening niet op als het gaat om levering van zogeheten Soft
products. De plaats van het voorwerp van de overeenkomst is dan vaak niet kenbaar
en kan ook weer volledig willekeurig zijn. In de on-line context is het niet zozeer van
belang waar wordt geleverd of aangeboden als wet dat de informatie via de server
van de on-line aanbieder of - indien per e-mail wordt geleverd - op de mailserver
van de klant beschikbaar en toegankelijkheid is. Van waaruit de toegang feitelijk
wordt bewerkstelligd is in principe irrelevant. De plaats van uitvoering van de
overeenkomst kan als aanknopingsfactor weer wel betekenis hebben, wanneer
goederen fysiek moeten worden geleverd op een voor partijen kenbare plaats.
De overige factoren, namelijk de woonplaats, nationaliteit en vestigingsplaats van
partijen, onderscheiden zich van de voornoemde conmcts door hun duurzamere
ofwel minder willekeurige karakter. In de B2B context is als aanknopingsfactor
voornamelijk de vestigingsplaats van partijen van belang, zeker indien    die  plaats
tevens het grootste deel van de zakelijke activiteiten wordt bedreven. De plaats

251van vestiging levert als zodanig - zo werd eerder reeds opgemerkt    - bij on-line
overeenkomsten weinig problemen op, omdat het een redelijk bestendige factor is die
niet verandert doordat partijen hun activiteiten naar het Internet verplaatsen dan wel
uitbreiden. Een aandachtspunt - zo werd ook geconstateerd - is wel de kenbaarheid
van deze plaats voor de wederpartij. Niet altijd zal de identiteit van partijen en
daarmee hun vestigingsplaats ten tijde van het on-line contracteren over en weer
bekend zijn. Om die reden is wel voorgesteld om als regel te hanteren het recht van
de woonplaats van de eiser, indien partijen nalaten de noodzakelijke informatie voor

250
Zie over de plaats van vestiging reeds paragraaf 4.2.2.1.1 onder b.

251
Vergelijk paragraaf 4.2.2.1.1, waar tevens werd ingegaan  op het virtuele bedrijf en de internationaal
opererende mobiele dienstverlener, die mogelijk weer wei problemen kunnen opleveren.
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het bepalen van het objectief toepasselijke recht te verstrekken.252 Dit voorstel zal de
eiser echter niet verder helpen, omdat hij nog steeds zal moeten weten wie hij waar
kan dagvaarden, voordat het tot een proces kan komen. Aan de nieuwe
verwijzingsregel kleeft derhalve hetzelfde probleem als aan de oude en deze vormt
dan ook geen oplossing. Bovendien is het een situatie die zich niet geregeld zal
voordoen, zodat in een meerderheid van de gevallen een aanknopen aan de
vestigingsplaats van (een der) partijen voldoende zekerheid en duidelijkheid biedt.
Voorts kan hier opnieuw worden geconcludeerd dat het partijen vrij staat om -
bijvoorbeeld bij anonieme transacties - vooraf een rechtskeuze overeen te komen.
Ofschoon het van belang is dat de objectieve verwijzingsrichtlijnen in
overeenkomstenrechtelijke verhoudingen voorspelbaarheid bieden, hebben zij niet de
pretentie volledige rechtszekerheid vooraf te bieden.253

Mogelijk ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt dat nieuwe aanknopingspunten
zoals de plaats van de server of de vestigingsplaats van de Intemetprovider over het
algemeen volkomen willekeurig en derhalve ook onder de most significant
relationship benadering irrelevant moeten zijn.

De bepalingen met betrekking tot de koop van roerende zaken (§ 191) en de levering
van diensten (§ 196) geven meer specifiek dan de algemene bepaling van § 188
richting aan de vaststelling van objectief toepasselijk recht door het belangrijkste
aanknopingspunt aan te wijzen. In het eerste geval moet in beginsel de plaats van
levering beslissend zijn voor de vaststelling van het objectief toepasselijke recht; in
het tweede geval moet de plaats waar de diensten worden verricht in de regel als
aanknopingspunt worden gehanteerd.
§ 191 is hoofdzakelijk van belang voor internationale en niet zozeer interstatelijke
B2B overeenkomsten, aangezien de Uniform Commercial Code het statelijke recht

254
op dit gebied grotendeels heeft geharmoniseerd. De levering van de zaak zal over
het algemeen geschieden ter plaatse van de vestigingsplaats van de koper. Indien het
product wordt verscheept, kan de plaats van levering daarentegen zijn gelegen op de

255-locatie waar de on-line aanbieder de goederen aan de 'carrier' overgeeft. Vaak zal
256

dat zijn waar de verkoper gevestigd is of zaken doet, maar de on-line aanbieder
kan ook gebruik maken van distributiecentra die bijvoorbeeld zijn gelegen in het land
van de klant of een derde land.  In dat geval kan de plaats van levering  in een van die
landen liggen, wanneer daar tevens de vervoerder de producten in ontvangst neemt.
Voor aanknoping aan de plaats van levering geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat
hiervoor reeds is opgemerkt in het kader van de plaats van uitvoering van de on-line
overeenkomst.
§ 196 is slechts maatgevend in gevallen, waarin de plaats van dienstverlening ten

252
Whincop 1999, nr. 52 onder 3.

253
Zie paragraaf 4.2.1.1 onder b.

254
Anderson   1981,  p. 116-7, aangezien  de  UCC op statelijk niveau moet worden geimplementeerd
blijven er verschillen bestaan tussen de staten, waardoor choice of law benaderingen in sommige
interstate gevallen toch relevant blijven.

255
Zie ook UCC § 2-401.

256
In deze zin ook Schu 1997, p. 27.
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tijde van het contracteren kenbaar is. Partijen zullen de plaats uitdrukkelijk moeten
zijn overeengekomen dan wel deze zou anderszins moeten blijken uit de inhoud van
de overeenkomst. De bepaling wordt niet geschikt geacht, indien de dienst in twee of
meer staten kan worden verleend. Ook is het aanknopingspunt minder belangrijk,

257wanneer de dienst slechts van korte duur is. Het zal duidelijk zijn dat deze
bepaling vanwege de kenmerken van het contracteren in de on-line context vaak niet
als maatstaf zal kunnen worden aangelegd voor de bepaling van het objectief
toepasselijk recht. Geografische kenbaarheid kan problematisch zijn, tenzij partijen
inderdaad uitdrukkelijk een plaats van fysieke dienstverlening zijn overeengekomen.

258Indien de dienst evenwel elektronisch wordt uitgevoerd, is de plaats willekeurig.
De persoon die gebruikt maakt van de dienst kan inloggen waar hij wil en zichzelf
toegang verschaffen tot de server van waaruit de dienst wordt gecommuniceerd. Het
is dus goed mogelijk dat de gebruiker niet alleen vanuit zijn eigen land, maar ook in
andere landen toegang zoekt tot de elektronische dienst. Daarnaast kan een dienst
van korte duur zijn in het geval dat slechts eenmalig langs elektronische weg
informatie, bijvoorbeeld muziekbestanden, wordt verstrekt aan de klant. Op deze
manier heeft de plaats van dienstverlening voor partijen, maar ook ten aanzien van de
transactie weinig of geen betekenis en zal moeten worden teruggevallen op de
algemene verwijzingsrichtlijn van § 188. Desalniettemin kan een rechter besluiten tot
de toepassing van het recht van het land van uitvoering van de on-line dienst, indien
de betreffende staat vanuit regulerings- en/of beschermingsoogpunt een belang heeft
bij de toepassing van haar recht. De plaats van uitvoering van de on-line dienst op
zich kan dan een onvoldoende factor zijn om een most signijicant relationship aan te
nemen. Het feit dat de staat belang heeft bij de toepassing van haar wetgeving in het
concrete geval kan dan echter alsnog doorslaggevend zijn.

Het onderscheid tussen de levering van zaken en diensten is vanuit de on-line
overeenkomst bezien volgens mij niet meer van deze tijd. Roerende zaken nemen in
toenemende mate tevens een niet-fysieke vorm aan, waardoor producten die eerst
alleen in stoffelijke vorm werden verhandeld tegenwoordig tevens langs
elektronische weg kunnen worden geleverd. De ontvanger krijgt in principe hetzelfde
geleverd, alleen zijn de wijze van levering en de vorm anders. Niettemin zal het259

onderscheid in het kader van de most signijicant relationship benadering niet veel
problemen opleveren voor de on-line B2B overeenkomst, omdat de bepalingen niet
meer dan richtlijnen zijn voor de rechter bij de vaststelling van het objectief
toepasselijke recht op de overeenkomst. De rechter heeft een grote vrijheid om van
de daarin neergelegde aanknopingsfactoren af te wijken en op grond van w61 kenbare
en relevante contacts zoals de plaats van vestiging van partijen het objectief
toepasselijke recht te bepalen.

In aanvulling op paragraaf 4.2.1.2.6 is tot slot nog een opmerking over het belang
van het beginsel van protection ofjustified expectations voor de geldigheid van de

257
Zie alles comment a.

258
Zie in het algemeen Scoles & Hay  1992, p  709.

259
Zie tevens paragraaf 2.2.1.
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on-line overeenkomst op zijn plaats. Partijen die met elkaar contracteren zullen dat
doen met de verwachting dat de overeenkomst tussen hen geldig is. Indien het op
grond van de most significant relationship benadering vastgestelde objectief
toepasselijke recht de overeenkomst daarentegen ongeldig verklaart, kan de rechter
een ander, eveneens  nauw met de contractuele kwestie verbonden recht toepassen,

260waaronder de overeenkomst wel geldig is. Uitzonderingen kunnen op deze regel
worden gemaakt, indien de staat een belang heeft bij de toepassing van zijn
'invalidating law'.

4.2,2.2.4 Nieuwe ontwikkelingen in choice of law

4.2.2.2.4.1 Wetgeving
Op dit moment wordt in de herziene versie van de UCC en is in UCITA in een
nieuwe choice of law bepaling voorzien. In het nu volgende zal worden ingegaan op
(a) § 1-301, Revised UCC, hetwelk de oude § 1-105 moet vervangen en (b) § 109
UCITA.

Ad a. Anders dan de huidige § 1-105, waaronder het recht dat een 'appropriate
relation' heeft met de overeenkomst van toepassing is, wordt de objectieve
verwijzing onder de nieuwe § 1-301 sub c overgelaten aan de choice of law
beginselen van het forum. De toekomstige UCC voorziet aldus niet meer in een eigen
objectieve verwijzingsregel, tenzij de transactie op grond van sub f mede wordt
bestreken door bijzondere objectieve verwijzingsregels elders in de UCC. De reden
voor deze wijziging is dat rechters de appropriate relationship formule over het
algemeen negeerden en eenvoudigweg het eigen recht toepasten. Aangezien de
traditionele choice of law benaderingen onder deze voorgestelde bepaling onverwijld
van kracht blijven, wordt voor een behandeling in het licht van de on-line B2B
overeenkomst terugverwezen naar voorgaande paragrafen.

Ad b. Onder § 109 UCITA blijft de most signi/icant relationship benadering van §
188 Restatement (Second) Conflict ofLaws het uitgangspunt voor de vaststelling van
het objectief toepasselijke recht. De benadering heeft echter een nadere uitwerking
gekregen voor overeenkomsten betreffende de toegang tot informatie(systemen) of
de elektronische levering van informatie. Hiervoor knoopt de verwijzingsregel aan
bij het recht van land waar de licentiegever is gevestigd ten tijde van het
contracteren. Het doel van deze bepaling is het bieden van rechtszekerheid voor on-
line overeenkomsten die - eventueel op de betaling na - volledig elektronisch
verlopen door aanknoping bij een factor die kenbaar en redelijk bestendig is. Tevens
wordt met de nieuwe regel beoogd te vermijden dat de licentiegever zijn diensten in
overeenstemming met alle rechtsstelsels ter wereld zou moeten aanbieden, omdat
(van tevoren) niet kan worden overzien waar overal zal worden gecontracteerd. Dit
laatste doel zal naar verwachting evenwel niet in alle gevallen worden bereikt. Ten
eerste wordt de conflictregel alleen door Amerikaanse rechters toegepast. Indien de

260
Zie onder meer §§ 191 en 196 Restatement (Second) Conflict Of Laws, comment (f) respectievelijk
comment (d).
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licentienemer een geschil aanhangig maakt bij een niet-Amerikaanse rechter, kan de
on-line aanbieder alsnog worden geconfronteerd met het recht van het land van de
klant of van een derde land. Ten tweede kan de on-line aanbieder worden
geconfronteerd met het recht van het land van de klant of een derde land, indien
daarin sprake is van bijzonder dwingend recht dat om doorwerking vraagt.261 Dit
laatste zal zich naar verwachting echter niet snel voordoen bij on-line 828
contracten.
De nieuwe bepaling in UCITA is een vooruitgang ten opzichte van § 196
Restatement (Second) Conflict of Laws, omdat de nieuwe aanknopingsfactor meer
houvast biedt en grotere relevantie heeft met betrekking tot on-line B2B
overeenkomsten dan de tamelijk willekeurige plaats van dienstverlening.
Tegelijkertijd voegt de bepaling vanuit de on-line overeenkomst bezien niets nieuws
toe. Onder de Restatement (Second) Conflict of Laws kan al worden aangeknoopt bij
de plaats van vestiging van een der partijen (en dus ook bij die van de licentiegever),
indien deze nauwer verbonden is met partijen of de transactie dan de plaats van
dienstverlening. Zoals eerder is opgemerkt, is aanknoping bij de vestigingsplaats van
partijen in de on-line context als hoofdregel het geschiktst.
Het begrip 'vestigingsplaats' wordt nader ingevuld door § 109 sub d UCITA, waarbij
de toelichting verduidelijkt dat de computer waarop de informatie wordt aangeboden

geen relevantie heeft. De verwijzingsregel knoopt aan bij de 'place of business', de
'chief executive office' als er meer dan 66n place of business is of de 'place of

incorporation' als er geen fysieke place of business is. Indien geen van deze drie
aanknopingspunten bepaald kunnen worden, dan wordt verwezen naar de woonplaats
van de betreffende partij.    Op deze manier bestaat   ook in gevallen waarin   de
vestigingsplaats niet of minder goed kan worden vastgesteld, duidelijkheid over de

262
mogelijke uitwerking van de verwijzingsregel.

4.2.2.2.4.2 Doctrine
In de Amerikaanse literatuur is in het kader van choice of law aanvankelijk ook wel
gezocht naar analogieen met andere locaties en constellaties die niet onder de
jurisdictie van een bepaald land of een bepaalde staat vallen, zoals het heelal,
Antarctica en de internationale wateren. Deze beschouwingen gaan uit van het

263

Internet - of Cyberspace - als een "plaats" waar geen rechtsre me bestaat dan wel
waarover landen geen soevereiniteit (meer) kunnen uitoefenen. Het Internet zou -
zo is 66n van de meningen -kunnen worden omschreven als een onalhankelijk

265domein zonder nationaal choice  of law regime. Voor het oplossen van choice of
law vraagstukken zou bijvoorbeeld aansluiting kunnen worden gezocht bij de
beginselen van het maritieme recht door een algemene uniforme benadering voor

266cybergeschillen te ontwikkelen in de vorm van bijvoorbeeld een law cyberspace.

261
Zie hierna paragraaf 4.4.

262 Zie reeds paragraaf 4.2.2.1.1 over de virtuele organisatie en de mobiele dienstverlener.
263

Zie Burnstein 1996, p. 103-4,110-2, Denaro 1999.
264

Zie cerder paragraaf 3.2 2.2 3.3.
265

Zie Denaro  1999, nr.  34.
266

Bumstein 1996, p. 104, 108-12.
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Mijns inziens lopen al deze analogieen spaak, omdat het netwerk der netwerken niet
een los van bestaande territoria existerende plaats is. Het is ten eerste geen plaats,
omdat dit begrip een lichamelijkheid impliceert die bij het Internet ontbreekt. Het
Internet is geen ruimte of een bepaalde, (op de aarde) aan te wijzen locatie, ook al
kunnen mensen zich misschien in een andere wereld wanen wanneer zij on-line
communiceren. Via het Internet wordt gecornmuniceerd tussen personen of
computers die zich op een bepaalde locatie in hetzelfde of een ander, maar steeds een
fysiek te lokaliseren land bevinden. Ook op het moment dat door middel van een
muisklik een on-line overeenkomst tot stand komt, bevinden contractpartijen zich
fysiek op een geografisch bepaalbare plaats. De analogieen met de internationale
wateren, Antarctica en het heelal zon slechts dan relevant, wanneer de locatie van
waaruit partijen met elkaar contracteren zich op een van die extraterritoriale plaatsen
of in de ruimte bevindt.  Dat is evenwel een andere situatie dan waarop de betreffende
auteurs doelen en niet een snel voorkomende bovendien. Het Internet is meer dan
alleen een communicatiemiddel, maar als het sec om het afsluiten van on-line
overeenkomsten gaat, is het evenwel exact dat en in dat opzicht ook goed
vergelijkbaar met meer traditionele communicatiemiddelen als de telefoon en de fax.

4.2.2.3 Vergelijking

Voor de objectieve verwijzing is zowel onder het EVO als in het Amerikaanse recht
het beginsel van de nauwste verbondenheid het - belangrijkste - uitgangspunt.  In de
Verenigde Staten is het beginsel onder meer neergelegd in de § 188 Restatement
(Second) Conflict of Laws onder de naam most signijicant relationship benadering.
In het EVO heeft het rechtssfeercriterium in artikel 4 lid 1 EVO plaats gekregen. Het
beginsel van de nauwste verbondenheid wordt in beide gevallen nader uitgewerkt, de
wijze waarop verschilt evenwel. De Restatement geeft enkele bijzondere
verwijzingsrichtlijnen voor bepaalde overeenkomsten en contractuele kwesties. Het
EVO biedt daarentegen een weerlegbaar vermoeden in de vorm van de leer van de
karakteristieke prestatie voor overeenkomsten in het algemeen. In het eerste geval
heeft de rechter een grote vrijheid om van de algemene alsmede de bijzondere
verwijzingsregels af te wijken. Deze bepalingen zijn dan ook niet zozeer als regels
maar als aanwijzingen of richtlijnen voor de rechter te beschouwen. De most

significant relationship benadering is weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige
choice Oflaw benadering waarop rechters zich kunnen baseren. Government interest
analysis - 66n van de ander benaderingen - wordt onder meer vanwege het
eenkennige, vooral of uitsluitend op het eigen forum van de rechter gerichte karakter
van de benadering niet geschikt geacht voor internationale on-line B2B
overeenkomsten. Deze benadering heeft overigens ook geen zelfstandige
conflictenrechtelijke functie bij overeenkomsten. Onder het EVO is de vrijheid om af
te wijken van de leer van de karakteristieke prestatie van de rechter veel beperkter en
gebonden aan artikel 4 lid 5 EVO. Dit artikel wordt door sommigen restrictiever
geinterpreteerd dan door anderen.
In beide systemen kunnen vergelijkbare factoren een rol spelen bij de aanknoping.
Met de leer van de karakteristieke prestatie ligt onder het EVO evenwel het
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zwaartepunt bij de vestigingsplaats van de verkoper of dienstverlener. In het
Amerikaanse choice of law is deze aanknopingsfactor eveneens van belang, maar
minder prominent en dwingend dan onder het EVO het geval is. De rechter is in
principe vrij in de waardering van alle mogelijk relevante factoren, waaronder de

plaats van uitvoering en de plaats van contracteren. In het licht van de on-line
overeenkomst is ook hier de vestigingsplaats van partijen de meest geschikte
aanknopingsfactor. De objectieve verwijzing op basis van de vestigingsplaats van
partijen wordt gekenmerkt door redelijke duurzaamheid en bestendigheid. Deze
factor kan evenals andere aanknopingsfactoren weliswaar geografische kenbaarheid
ontberen, de verwachting is evenwel dat die situatie zich bij on-line B2B contracten,
waar partijen elkaar over het algemeen zullen kennen, niet snel zal voordoen.
Ofschoon in beide systemen voorspelbaarheid en rechtszekerheid vooraf belangrijk
worden geacht, is die zeker niet absoluut en kan dat ook niet zijn. In aanmerking
genomen dat partijen tevens de weg naar een rechtskeuze openstaat om de
rechtszekerheid te vergroten alsmede dat de identiteit van partijen in B2B relaties
zelden volledig onbekend zal zijn, kan het probleem goeddeels worden opgelost
respectievelijk zal het zich te weinig voordoen om de aanknopingsfactor al te
problematisch te doen zijn. Overigens moet worden aangenomen dat partijen ook een

eigen verantwoordelijkheid en onderzoeksplicht hebben voor wat betreft het afwegen
van de betrouwbaarheid - waarvan kennis omtrent de identiteit en de
vestigingsplaats een onderdeel vormen -  van de wederpartij. Voorts  zou  in geen van
beide systemen een rol mogen spelen waar de technische apparatuur, zoals de server

waarop informatie wordt aangeboden, zich bevindt. Een dergelijke aanknopingspunt
is over het algemeen willekeurig en derhalve irrelevant met betrekking tot de on-line
overeenkomst.

Anders dan onder het EVO wordt in de bijzondere verwijzingsrichtlijnen van de
Resmtement nog een indicatief onderscheid gemaakt tussen de koop van roerende
zaken en de verlening van diensten. In de on-line context begint het verschil tussen
beide vormen te vervagen en is het mijns inziens steeds minder functioneel.
Bovendien zijn de aanknopingsfactoren die in dat verband onder de most signi/icant
relationship benadering relevant worden geacht, namelijk de plaats van levering

respectievelijk de plaats waar de diensten worden verricht, niet of minder geschikt
voor on-line overeenkornsten. Zeker indien levering dan wel dienstverlening volledig
on-line geschieden en de plaats door de koper volledig vrij naar eigen inzicht en
gemak kan worden bepaald en voor de leverancier/dienstverlener niet kenbaar hoeft

te zijn. Het in de Restatement gemaakte onderscheid behoeft voor de on-line
contracteerpraktijk overigens geen problemen op te leveren, aangezien de richtlijnen
nu eenmaal richtlijnen zijn en derhalve niet meer dan aanwijzingen waarbij het de
Amerikaanse rechter vrij staat om het objectief toepasselijke recht op grond van
andere factoren, zoals de plaats van vestiging, vast te stellen.
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4.3 Business-to-consumer contracten

4.3.1  Belang van consumentenbescherming in het conflictenrecht
267

Met de komst van het Internet is een in het conflictenrecht bestaand dilemma ten
aanzien van consumentenovereenkomsten dusdanig verscherpt dat op het belang van
consumentenbescherming in dit verband dient te worden ingegaan, alvorens de
concrete conflictenrechtelijke regels kunnen worden behandeld. Het dilemma bestaat
enerzijds uit de - sinds enkele decennia door veel rechtsstelsels erkende - noodzaak
van   bescherming   van de consument tegen de sterkere professionele wederpartij.
Anderzijds heeft de professionele aanbieder behoefte aan voorspelbaarheid voor wat
betreft het op de met consumenten aangegane overeenkomsten toepasselijke recht. In
het bijzonder dit laatstgenoemde belang zou door het on-line handelsverkeer onder
druk kunnen komen te staan. Hierdoor rijst de vraag of de gevallen waar
bescherming van de consument inmiddels juridisch verankerd is niet aan een
heroverweging zouden moeten worden onderworpen. Het gaat dan om
conflictenrechtelijke bepalingen met de strekking dat de consument - mogelijk in
nader bepaalde gevallen - de bescherming van de dwingende bepalingen van zijn
eigen recht niet mag worden ontzegd dan wel dat op de consumentenovereenkomst
het recht van de gewone verblijfplaats van de consument het toepasselijk recht is.
Ten aanzien van de aldus als meer centraal aan te merken vraag of bescherming van
de consument in het conflictenrecht noodzakelijk is, kunnen valide argumenten
contra (1) en pro (2) worden aangevoerd, zodat een uiteindelijke afweging (3) zal
moeten beslissen over de vraag of de Internetconsument de bescherming van

268
bijzondere verwijzingsregels behoeft.

Ad  1. Argumenten contra
Een eerste argument contra betreft het door sommigen onwenselijk geachte effect
dat de on-line aanbieder te maken krijgt met het consumentenrecht van de vele

269rechtsstelsels wereldwijd (verder: conflictenrechtelijke risico). Het zou voor de
on-line aanbieder ondoenlijk zijn zich van de inhoud van de relevante regels van al
deze rechtsstelsels op de hoogte te stellen. Dit geldt in het bijzonder voor kleine
bedrijven die niet de beschikking hebben over een eigen juridische afdeling. Het
conflictenrechtelijke risico kan voor ondernemers voorts enorme kosten met zich

270meebrengen, die een belemmering kunnen vormen voor de elektronische handel

267 Zie ook reeds paragraaf 3 3.1.
268

Buiten het bestek van het onderzoek valt de veel bredere, maar overigens heel legitieme vraag of
kleine Internet-ondememingen niet eveneens bescherming zouden moeten verdienen als zwakkere
partij.  Zie  over de bescherming  van de zwakkere partij bij IT-overeenkomsten: Girot   1998,  p   398-
403, Girot 2000. Zie ook Van der Hof 1998, p. 429-30, Van der Hof 2000, p. 78, Prins 200la, p. 366-
7.

269
Borges 1999, onder 2.2.2. Zie ook Reithmann & Martiny 1996 nr 734, die dit argument als verklaring
voor de uitzondering van de vervoersovereenkomst in lid 4 onder a van artikel 5 EVO opvoeren.270
Boele-Woelki 2000, p. 333 stelt zelfs: '(d)as Internet als konftiger Motor des Geschaftsverkehrs ist
damit abgeschrieben.'
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271
en mogelijk zullen worden doorberekend aan de consument. Tegen deze

overwegingen kan worden ingebracht dat on-line aanbieders die het
conflictenrechtelijke risico wensen uit te sluiten de mogelijkheid hebben om hun

272aanbod te beperken. Zij kunnen bijvoorbeeld expliciet stipuleren dat alleen met
klanten uit een bepaald land in zee wordt gegaan. Het is wel van belang dat zij zich

273hier in een dergelijk geval ook daadwerkelijk aan houden. Omgekeerd zou een
consument die de on-line aanbieder misleidt omtrent zijn gewone verblijfplaats geen

274beroep op bescherming meer toekomen. Hoe reeel en nadelig het kostenaspect
voorts ook moge zijn, het is niet onwaarschijnlijk dat hiervoor

275

verzekeringsmogelijkheden worden ontwikkeld of reeds bestaan. Ook het aspect
van de doorberekening van de kosten aan de consument ligt mogelijk genuanceerder,
aangezien on-line aanbieders mede hun concurrentiepositie dienen te bewaken.
zowel ten opzichte van andere on-line aanbieders als zeker ook ten opzichte van de

zogeheten brick and mortar aanbieders. De prijzen kunnen daardoor niet teveel
worden opgeschroefd. Gezien de handige prijsvergelijkingsmogelijkheden die het
Internet biedt, zullen te dure bedrijven door de prijsbewuste consument worden
Venneden.
Een tweede argument contra is gelegen in de opvatting dat het Internet de consument

op zich al goede beschermingsmogelijkheden biedt, bijvoorbeeld doordat informatie
over onder meer producten, diensten en voorwaarden gedetailleerd - eventueel in

276
verschillende talen - en heel eenvoudig beschikbaar kan worden gesteld. Dit is
mijns inziens echter een onontbeerlijk vereiste om op een verantwoorde wijze te
kunnen contracteren. Omdat partijen geen rechtstreeks fysiek contact hebben met
elkaar en de consument producten niet van tevoren kan zien, is het nu eenmaal van

277
belang dat relevante informatie van tevoren on-line wordt verstrekt. \/eel

informatie kan daardoor eenvoudiger dan voorheen worden geraadpleegd, maar waar
het om draait is dat de informatie inderdaad ter beschikking van de consument staat
of komt. De consument verkeert te dien aanzien - nog steeds - in een afhankelijke
positie ten opzichte van de on-line aanbieder.
Met het voorgaande hangt samen het derde argument contra dat op het Internet
nieuwe mechanismen ontstaan die het voor consumenten eenvoudiger maken zich te

278
organiseren en sterker te presenteren tegenover on-line aanbieders. Op  termijn
kunnen dergelijke mechanismen een versteviging van de positie van consumenten in
het algemeen ten gevolge hebben, maar het is op dit ogenblik te vroeg daaruit te
concluderen dat consumentenbescherming reeds minder noodzakelijk is geworden.
De mogelijkheden zijn in opkomst, maar nog geenszins wijdverbreid en
veelgebruikt. Afgewacht dient te worden of en in hoeverre nieuwe concepten zullen

271
In deze zin Boele-Woelki 2000, p. 335. Zie ook Van der Hof 2000, p. 85

272
Zie ook Schu 1997, p. 227

273
In deze zin Mankowski 1999a, p. 244-5 en 248-9.

274
Ook in deze zin Mankowski 1999a, p. 249-50, Drion  1998, p 115, NRCCL 2000, p   4.

275
Zie Van der Hof 2000, p. 84.

276
Schu 1997, p. 228, Boele-Woelki 1998, p. 1030, Boele-Woelki 2000, p. 332.

277 Zie ook overweging 11 van richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand.
278

Zie reeds paragraaf 3.3.1.
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slagen. Bovendien blijft de consument ondanks alle nieuwe mogelijkheden die de
positie van consumenten kunnen versterken, zoals het door on-line organisatie
gemakkelijker kunnen identificeren van onbetrouwbare on-line aanbieders,
uiteindelijk afhankelijk van de service en betrouwbaarheid van een on-line
aanbieder.
Voorts kan als argument tegen bescherming van de Internetconsument worden
aangevoerd de onmogelijkheid om te controleren of in de hoedanigheid van
consument wordt gecontracteerd. De on-line aanbieder zou kunnen worden
overvallen door de toepassing van rechtsregels op de contractuele relatie die hem
onbekend zijn, doordat hij ongemerkt en ongewild met een consument heeft
gecontracteerd. Indien de on-line aanbieder evenwel consumenten van zijn clienttle
wil uitsluiten, dan belet hem niets dat op de website uitdrukkelijk te doen. Als extra
zekerheid kan aan klanten bijvoorbeeld een verplichting worden opgelegd om
informatie over hun onderneming te verstrekken. Zonder het geven van die
informatie zou de klant geen on-line transacties kunnen afsluiten. De consument die
zich vervolgens voordoet als professioneel of bedrijf zou zich niet meer op
bescherming door de bijzondere verwijzingsregels kunnen beroepen. Het is aan te
raden een bepaling betreffende misleiding door een der partijen uitdrukkelijk in het279
conflictenrecht op te nemen.
Tot slot kan erop worden gewezen dat toepassing van bijzondere verwijzingsregels
niet steeds betekent dat de consument beschermd wordt, aangezien het recht van de
woonplaats van de consument niet in alle gevallen het voor de consument gunstigste
recht is. 280

Ad  2.  Argumenten  pro
Een eerste argument pro bijzondere verwijzingsregels voor on-line
consumentenovereenkomsten is dat met de verplaatsing en uitbreiding van B2C
relaties naar het Internet niet automatisch de behoefte aan bescherming van de
rechtspositie van consumenten minder wordt. De redenen voor bescherming in de
fysieke wereld zijn bij on-line transacties onverkort aanwezig. De consument kan
nieuwe en zelfs grotere risico's kan lopen, indien niet extra waarborgen worden
gesteld aan overeenkomsten op afstand en on-line overeenkomsten in het

281
bijzonder. On-line aanbieders zullen zich - begrijpelijkerwijs - zoveel mogelijk
willen indekken tegen de eventuele kans dat er iets misloopt door consumenten
bijvoorbeeld het gehele aankoopbedrag te laten voldoen alvorens tot levering over te
gaan. Daar zal dan echter tegenover moeten staan dat de consument zijn geld zonder
veel moeite gerestitueerd moet kunnen krijgen, indien de levering uitblijft of het

279
Het betreft een zogeheten materiele bepaling van ipr, zie hierover Strikwerda 2000, nr. 29.

280
In deze zin Boele-Woelki 2000, p. 335. Zie echter paragraaf 4.3.2.1.5.1, in het kader van een
rechtskeuze wordt wei verondersteld dat onder artikel 5 EVO het zogenoemde begunstigingsbeginsel
geldt, inhoudende dat ondanks de bijzondere verwijzingsregel niettemin het recht van de
professionele aanbieder wordt toegepast, indien dit gunstiger is voor de consument.

281
Niet voor niets bestond behoefte aan specifieke regels voor op afstand gesloten overeenkomsten, wat
uiteindelijk heeft geleid tot richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand. Zie in dit verband
tevens de latere richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel. Zie ook Prins & Van
Kralingen 1997, p. 120.
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geleverde gebreken vertoont dan wel niet conform de verwachtingen is. Dergelijke
waarborgen zijn tevens van belang, omdat producten van tevoren niet anders kunnen
worden geYnspecteerd dan aan de hand van de informatie die de on-line aanbieder
verstrekt. Achteraf - bijvoorbeeld door onjuiste of onvolledige informatie - kan dit
tot teleurstellingen leiden en de wens de koop ongedaan te maken. Met een
bijzondere verwijzingsregel voor on-line consumentenovereenkomsten wordt ervoor
gewaakt dat on-line aanbieders dergelijke regels trachten te ontlopen door het maken
van een keuze voor een recht dat geen of minder gedetailleerde regels kent voor de
op afstand gesloten consumentenovereenkomst. In richtlijn 97/7/EG betreffende
verkoop op afstand wordt ter voorkoming van dergelijke situaties een bijzondere ipr-
regel gegeven (zie hierna paragraaf 4.3.1.1.1). Bovendien verdient het in dit verband
opmerking dat de middelen om een transactie tot een succesvol einde te brengen,
over het algemeen bij de on-line aanbieder liggen en niet bij de consument. Met als
gevolg dat als het fout loopt de consument en niet de on-line aanbieder veelal de

gedupeerde is.
Een bijzondere verwijzingsregel kan voorts het vertrouwen van de consument in on-
line transacties stimuleren. Het creeren van vertrouwen wordt beschouwd als een
belangrijke randvoorwaarde voor het stagen van de on-line B2C markt, en 66n van de
manieren om daaraan tegemoet te komen is door consumenten de zekerheid van hun
eigen vertrouwde recht te bieden. Andere middelen die de on-line aanbieder kan
inzetten om het vertrouwen van consumenten te stimuleren zijn onder meer het
beveiligen van het transactieproces, het waarborgen van de privacy van de klant, het
voeren van een gecontroleerd keurmerk en - veelal daarmee samenhangend - het
onderschrijven en ook daadwerkelijk naleven van een consumentvriendelijke
gedragscode.
Een derde argument pro is dat het voor veel consumenten geen sinecure zal zijn om
zich te verdiepen in het door de on-line aanbieder gekozen recht of het objectief
toepasselijke recht, indien dit niet het eigen het recht is. De over het algemeen niet
juridisch geschoolde consument zal vaak in de eigen taal al moeite hebben met de
juridische terminologie. Het feit dat de regels mogelijk in een andere taal dan de
moedertaal van de consument zijn opgesteld, maakt het er niet gemakkelijker op.
Ook van de concrete regels van zijn eigen recht zal de consument niet altijd geheel
en al op de hoogte zijn. Er is echter een grotere kans dat de betreffende kennis in
enige mate aanwezig is; nadere informatie kan over het algemeen in de eigen taal bij
de aangewezen instanties, zoals de consumentenbond, worden verkregen. Het
informeren naar rechten en plichten is aldus veel laagdrempeliger.
Een ander belangrijk argument pro is dat de on-line aanbieder er zelf voor kiest om
een wereldwijde markt te bedienen. Net zo goed als hij ervoor zou kunnen kiezen om
de markt in verband met het conflictenrechtelijke risico te beperken tot 66n of enkele
landen, waarvan het consumentenrecht een overzichtelijk geheel vormt. De keuze
voor een wereldwijde markt betekent evenwel dat hij een grotere afzetcapaciteit
creeert en daarmee mogelijk een grotere omzet genereert. Dit zijn voordelen, waarbij
het conflictenrechtelijke risico voor lief moet worden genomen. Het is ook niet
onwaarschijnlijk    dat het risico als bedrij fsrisico wordt ingecalculeerd en zelfs
verzekerbaar is, waardoor de on-line aanbieder beter in staat is zich hiertegen te
wapenen dan de consument. Omgekeerd kan natuurlijk worden geredeneerd dat de
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consument er evengoed voor kiest om grenzen te overschrijden bij het afsluiten van
on-line transacties. Ook hij kan dat nalaten, indien het feit dat het eigen
consumentenrecht daardoor niet meer van toepassing zou zijn voor hem een
onoverkomelijk probleem vormt. Mijns inziens is deze optie noch in het belang van
de on-line aanbieder die consumenten wereldwijd wil binden noch in dat van de
consument die nu juist zijn keuzemogelijkheden kan vergroten door niet slechts op
binnenlandse on-line aanbieders aangewezen te zijn. Het gros van de consumenten
wereldwijd zou in dat laatste geval bovendien niet veel keus hebben, omdat de on-
line B2C markt in veel landen nog onderontwikkeld is.

Ad 3.  Afweging
Het dilemma dat met het Internet opdoemt - de on-line aanbieder het
conflictenrechtelijke risico besparen of de Internetconsument de bijzondere
verwijzingsregel ontzeggen - kan mijns inziens niet door het internationaal
privaatrecht worden opgelost. Het probleem ligt dan ook met in het internationaal
privaatrecht, maar in het consumentenrecht dat wereldwijd hopeloos versnipperd
is.   Om tot een oplossing te komen, is het noodzakelijk het consumentenrecht282

283internationaal te harmoniseren. Een start is het vastleggen van internationale
284

basisbeginselen voor consumentenbescherming, eventueel gecombineerd met
aanvullende zelfregulering door de markt. Van hieruit kan vervolgens worden285

toegewerkt naar een uniform consumentenrecht. Het gegeven dat ondanks diverse
harmonisatiepogingen nog steeds geen sprake is van een Europees consumentenrecht
geeft evenwel weinig hoop voor een succesvolle unificatie in de nabije toekomst en
het is dan ook geen resultaat dat op de korte of zelfs middellange termijn is te

286verwachten.
Zolang er grote verschillen op het gebied van het consumentenrecht bestaan, zal er in
internationaal privaatrechtelijke setting een keuze moeten worden gemaakt voor al
dan niet bijzondere verwijzingsregels voor (on-line) consumentenovereenkomsten.
Op grond van voorgaande overwegingen moet deze keuze mijns inziens in het
voordeel van de Internetconsument uitvallen. In de on-line context is de consument
evenals in de fysieke wereld afhankelijk van de on-line aanbieder als het gaat om
goede service en de noodzakelijke informatie. Niettegenstaande betere (toekomstige)
mogelijkheden tot het verspreiden van informatie aan consumenten, tot het
identificeren van onbetrouwbare of dure on-line aanbieders en tot het onderhandelen

282
Zie ook Van der Hof 2000, p. 85.

283
Vergelijk Schu 1997, p. 225.

284
Een goed startpunt ziin de OECD Guidelines  For Consumer Protection  In The  Context Of Electronic
Commerce, <http://www.oecd.org/EN/document/0„EN-document-44-1-no-24-320-44,00.html>.

285 Ofschoon wei moet worden gerealiseerd dat zelfregulering mogelijk vooral een gunstig
uitstralingseffect voor on-line aanbieders creeert, maar als het crop aan komt - de consument raakt
gedupeerd - de kans op problemen in de sfeer van de handhaving groot is. Overheden zullen
consumentenbescherming dan ook niet te snel en te gemakkelijk aan de markt moeten overlaten.
Vergelijk paragrafen 4.2.1.1.5 en 4.2.1.2.5. Zie ook Hoeren 2000, p. 43, die kritisch is over
zelfregulering als subsituut voor overheidsregulering.

286 Zie ook Johson, Crawford & Jain  1999, die menen dat de culturele en economische diversiteit tussen
landen te groot is om te komen tot een geharmoniseerd consumentenrecht.
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over prijs en voorwaarden, blijft de consument vaak de gedupeerde partij, terwijl on-
line aanbieders zich veelal zoveel mogelijk tegen eventueel verzuim van de
consument zullen weten in te dekken. Indien de bijzondere verwijzingsregel voor on-
line consumentenovereenkomsten wordt losgelaten, bestaat naar mijn mening dan
ook het gevaar dat de Internetconsument in veel gevallen in de kou komt te staan.
Mijn verwachting is dat on-line aanbieders zich minder aan voorschriften betreffende
consumentenbescherming gelegen zullen laten liggen. In ieder geval is de prikkel om
zich iets van de consumentenregels aan te trekken beduidend minder aanwezig.
Ofschoon het bieden van consumentenbescherming als Seri6sitatsindiz goed is voor
de reputatie van on-line aanbieders en aldus een belangrijke rol kan spelen in de on-
line B2C markt, is een repressieve stok achter de deur in de vorm van een bijzondere
verwijzingsregel volgens mij onontbeerlijk.
Nu is vastgesteld dat bijzondere verwijzingsregels voor on-line

consumentenovereenkomsten zouden moeten gelden, is het tijd te bezien of en, zo ja,
op welke wijze bijzondere verwijzingsregels in het Gemeenschapsrecht en het EVO
enerzijds en het Amerikaanse conflictenrecht anderzijds vorm hebben gekregen.
Volgens het eerder reeds gevolgde stramien, zal eerst worden ingegaan op de situatie
waarin door partijen een rechtskeuze is overeengekomen en vervolgens de situatie
waarin dat niet is gebeurd en het toepasselijk recht dient te worden bepaald aan de
hand van objectieve verwijzingsregels.

4.3.2 Rechtskeuze door partijen

4.3.2.1  Het Gemeenschapsrecht en het EVO

In business-to-consumer contracten kunnen partijen op grond van artikel 3 EVO een
uitdrukkelijke of stilzwijgende rechtskeuze overeenkomen (zie paragraaf 4.2.1.1). De
algemene bepaling met betrekking tot de rechtskeuze geldt dus in beginsel ook voor
consumentenovereenkomsten. Voor bepaalde business-to-consumer gevallen
bevatten zowel het Gemeenschapsrecht als het EVO echter bijzondere
verwijzingsregels, die de consument als zwakkere partij beogen te beschermen tegen
zijn sociaal-economisch sterkere wederpartij door een beperking van de
rechtskeuzebevoegdheid.

287

In het nu volgende wordt allereerst op het gemeenschapsrecht ingegaan (paragraaf
4.3.1.1.1). Alvorens aan de behandeling van de beperking van de rechtskeuze onder
artikel 5 EVO kan worden toegekomen (paragraaf 4.3.2.1.5), dienen voorts enkele
algemene onderwerpen in verband met het toepassingsgebied van deze bepaling aan
de orde te worden gebracht. Het artikel omvat namelijk niet alle soorten
consumentenovereenkomsten (paragrafen 4.3.1.1.1 en 4.3.1.1.2) en de
consumentenovereenkomsten welke wel worden bestreken door de bepaling zijn
bovendien gebonden aan voorwaarden met betrekking tot hun totstandkoming
(paragraaf 4.3.1.1.3).

287
Zie ook Plender 1991, p. 121.
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4.3.2.1.1  Gemeenschapsrecht vanuit conflictenrechtelijk optiek

4.3.2.1.1.1  Opmerkingen vooraf
Alvorens nader op bijzondere conflictenrechtelijke bepalingen in het
Gemeenschapsrecht wordt ingegaan, is het noodzakelijk een tweetal opmerkingen
vooraf te maken. De eerste betreft richtlijn 2000/31/EG inzake de elektronische
handel, die weliswaar niet specifiek is gericht op de bescherming van de consument,
ofschoon sommige bepalingen beogen bij te dragen aan dat doel. Eerder werd288

uitgelegd dat over het in de richtlijn gehanteerde oorsprongslandbeginsel veel
onduidelijkheid bestaat. De vraag is onder meer of de betreffende bepaling een

289

regel van internationaal privaatrecht vormt die krachtens artikel 20 EVO voorrang
heeft boven de in het EVO gehanteerde (bijzondere) verwijzingsregels. Aangezien de
in    de    bij lage    bij de richtlijn genoemde contractuele verplichtingen betreffende
consumentenovereenkomsten ingevolge artikel 3 lid 3 van de richtlijn zijn
uitgesloten van het oorsprongslandbeginsel, kan naar mijn mening worden
aangenomen dat het EVO bij internationale consumentenovereenkomsten niet door

290deze bepaling opzij wordt gezet. Richtlijn 2000/31/EG zal hier dan ook verder
buiten beschouwing blijven.
De tweede  merking betreft richtlijnen waarin geen bijzondere bepaling van ipr is
opgenomen. De vraag is op welke wijze de territoriale werking van deze
richtlijnen dient te worden bepaald. Hierover bestaan verschillende opvattingen.
Enerzijds wordt aangenomen dat Europese richtlijnen niet zijn aangewezen op het
EVO voor de vraag of daarin opgenomen bepalingen van toepassing zijn, aangezien
zij hun reikwijdte zelf bepalen. Indien richtlijnen geen uitdrukkelijke bepalingen te
dien aanzien bevatten, dient de reikwijdte te worden vastgesteld aan de hand van het
doel van de richtlijn (autonome benadering). Anderzijds wordt de opvatting

292

gehuldigd dat geimplementeerde richtlijnbepalingen slechts van toepassing zijn,
indien het ipr naar het recht van de betreffende lidstaat verwijst. Wanneer de richtlij n
zelf geen bepaling van ipr bevat die ingevolge artikel 20 EVO prevaleert boven het
EVO, dan zal de verwijzing aan de hand van het EVO plaatsvinden. Naar mijn

293

mening is laatstgenoemde opvatting om reden van rechtszekerheid verkiesbaar boven

288
Zie de artikelen 5,6,7,10 en  11 van richtlijn 2000/31/EG.

289
Zie paragraaf 4.2.2.1.4

290
Ook in deze zin Fallon & Francq 2000, p. 163, Van Haersolte-van Hof 2000, p. 326, Joustra 200lb, p.
82, Polak 2001, p. 413, Thunken 2001, p. 17. Zie ook overweging 55 van de richtlijn. Zie verder
artikel 3 lid 4 onder i van de richtlijn, op grond waarvan lidstaten maatregelen mogen nemen in het
kader van o.m. de bescherming van consumenten.

291
Zie  Fallon & Francq  2000,  p.  158-9, die richtlijn 85/374/EEG  van  de  Raad  van  25 juli  1985
betreffende productaansprakelijkheid als voorbeeld noemen. Zie ook richtlijn 90/314/EEG van de
Raad     van     13    juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten    en
rondreispakketten, PbEG L 158/59, 23 juni  1990.

292
In  deze zin Joustra  1999,  p. 665-6, Joustra 2001b,  p. 83. Vergelijk Ingmar v. Eaton, HvJ EG, 9
november 2000, zaak C-381/98, Jur EG 2000, p. 1-9305, NIPR 2001, 29, dat overigens geen
duidelijkheid biedt.

293
In  deze zin Verhagen  2001, p. 31-2. Anders Joustra  1999, p 666. Vergelijk Fallon & Francq  2000, p.
169
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294de autonome benadering. De on-line aanbieder loopt bij geschillen met
Internetconsumenten reeds het risico met uitlopende regels van verschillende
rechtsstelsels te worden geconfronteerd. Op zijn minst zouden (bijzondere) regels
van conflictenrecht duidelijk moeten zijn, zodat de on-line aanbieder kan weten welk
recht van toepassing is. Het aan de hand van het doel van hier bedoelde richtlijnen
vaststellen van de territoriale werking biedt deze rechtszekerheid niet of
onvoldoende.

4.3.2.1.1.2 Bijzondere conjlictenrechtelijke bepalingen in het

gemeenschapsrecht
In enkele van het gemeenschapsrecht deel uitmakende richtlijnen die zien op de
bescherming van consumenten wordt in veel gevallen voorzien in een bijzondere
conflictenrechtelijke bepaling - de zogenaamde scope rule - die het
toepassin :ebied van de geimplementeerde richtlijn in internationale vallen nader
afbakent. De reden voor het opnemen van dergelijke bepalingen is vooral gelegen
in de tamelijk strikte voorwaarden die worden gesteld aan de toepassing van artikel 5
EVO,  terwijl in bepaalde - andere - gevallen eveneens behoefte aan bescherming

296van de consument noodzakelijk werd gevonden.
In de hier relevante richtlijnen komen enigszins van elkaar verschillende
formuleringen voor. Ze komen er evenwel vrijwel allemaal op neer dat de consument
niet de bescherming van de betreffende richtlijn mag verliezen door de keuze van
een recht voor een derde land, indien een nauwe band bestaat tussen de
overeenkomst en de Gemeenschap. Een hiervan afwijkende formulering wordt
daarentegen gehanteerd in de nog in de ontwerpfase verkerende richtlijn betreffende
de verkoop op afstand van financiele diensten aan consumenten, waarop hierna
verder wordt ingegaan.
De richtlijnbepaling heeft in voorkomende gevallen voorrang op de in het EVO
gehanteerde verwijzingsregels (artikel 20 EVO). Het is dan ook van belang om de
toepasselijkheid van deze bepalingen te onderzoeken alvorens - eventueel nog - kan
worden toegekomen aan de in het EVO gehanteerde regeling. Artikel 20 EVO geldt
zowel voor ipr-bepalingen die rechtstreeks afkomstig zijn van de instellingen van de
Europese Unie alsook voor door lidstaten u evaardigde nationale ipr-bepalingen ter
implementatie van het gemeenschapsrecht. Dit laatste is van belang aangezien de
normadressaat in de betreffende Europese richtlijnen de lidstaten zijn en niet de

298rechter die het toepasselijk recht moet vaststellen. Bij het onderzoek naar de
werking van deze bijzondere verwijzingsregels bij on-line

consumentenovereenkomsten dient derhalve te worden uitgegaan van de door de
lidstaten geYmplementeerde bepalingen.

294
Zie overwegingen van Reithmann & Martiny  1996, nr. 34, Verhagen 2001, p. 31.

295
Zie Fallon & Francq 2000, p. 158-64, uitgebreider over deze scope rules.

296
Zie Fallon & Francq 2000, p. 169, Wagner 2000, p. 250 en 251. Zie echter Joustra 1997, p. 332, die
erop wijst dat de opstellers van de richtlijnen mogelijk geen weet hadden van het bestaan van het
EVO. Vergelijk Fallon & Francq 2000, p. 161.

297
Schmidt 1999, p.  1618.

298
Zie Wagner 2000, p. 251.
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299Bij de voor on-line consumentenovereenkomsten relevante richtlijnen gaat het

meer concreet om (a) de richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen,    (b)
300

de richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand,301 en (c) de richtlijn
30299/44/EG betreffende de verkoop van en garanties voor consumentengoederen.

,'Id a. Richtlijn 93/13/EEG betreft de harmonisatie van het nationale recht van de
lidstaten ten aanzien van oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen verkoper en
consument (artikel  1  lid  1). De richtlijn omvat  mede op in on-line overeenkomsten of
on-line algemene voorwaarden opgenomen bedingen.

Ad b. Richtlijn 97/7/EG heeft tot doel om bepalingen in te voeren alsmede te
harmoniseren voor overeenkomsten die tussen consument en leverancier op afstand -
dat wil zeggen zonder dat partijen gelijktijdig aanwezig zijn - zijn gesloten (artikel
1). Onder 'overeenkomst op afstand' wordt mede begrepen de on-line
consumentenovereenkomst, indien deze wordt gesloten in het kader van een door de
leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
(artikel   2   lid   1). Dat houdt zoveel   in   als   dat de on-line aanbieder systematisch
goederen of diensten aanbiedt via het Internet en aldus niet slechts een eenmalig
aanbod doet. Opmerkelijk is overigens dat de Europese wetgever veilingen
uitdrukkelijk heeft uitgezonderd van de werking van de richtlijn. Op het
veilingmodel gebaseerde transacties komen ook in business-to-consumer relaties
voor en in dergelijke situaties hebben consumenten over het algemeen evengoed
behoefte aan de door de richtlijn geboden bescherming.

Ad c. Richtlijn 99/44/EG beoogt voorts de Europese harmonisatie van bepaalde
aspecten betreffende onder meer de verkoop van consumptiegoederen (artikel 1).
Onder 'consumptiegoederen' worden alle roerende lichamelijke zaken begrepen, met
uitzondering van water en gas alsmede elektriciteit (artikel 2 sub b). Het feit dat
software of meer algemeen informatie niet eveneens uitdrukkelijk is uitgezonderd,
doet vermoeden dat het wel als consumptiegoed wordt beschouwd en de richtlijn
tevens ziet op de on-line levering van producten. De richtlijn zelf laat zich hierover
evenwel niet uit en het voert in het kader van dit onderzoek te ver om vast te stellen
in hoeverre de regels tevens geschikt zijn voor zogeheten soft  products.

De conflictenrechtelijke bepaling in de voornoemde richtlijnen luidt als volgt:

299 Zie ook richtlijn 94/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 1994 betreffende
de bescherming van van de verkrijger voor wat bepaalde aspecten betreft van overeenkornsten inzake
de verkrijging van een recht van deeltijd gebruik van onroerend goed, PbEG L 280/83,29 oktober
1994.

300
Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten, PbEG L 95/29,21 april  1993.

301
Richtlijn 97/7/EG   van het Europees Parlement   en   de   Raad   van   20   mei 1997 betreffende   de
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten,  PbEG L 144/19,4 juni  1997.

302
Richtlijn 99/44/EG  van het Europees Parlement  en  de  Raad  van  25  mei 1999 betreffende bepaaide
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen, PbEG L171/12,7 juli  1999.
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'De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de
consument de door deze richtlijn geboden bescherming niet wordt ontzegd
door de keuze van het recht van een derde land als recht dat op de
overeenkomst van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de
overeenkomst en het grondgebied van een Lid-Staat.'

Artikel 6 lid 2, richtlijn 93/13/EEG en artikel 12 lid 2, richtlijn 97/7/EG komen
volledig overeen. Artikel 7 lid 2, richtlijn 99/44/EG verschilt van deze beide slechts
in de toevoeging 'niet-lidstaat' volgend op en ter verduidelijking van het begrip
'derde land'. Overigens worden onder niet-'derde landen' in richtlijn 97/7/EG tevens
begrepen de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese

303Economische Ruimte. Hierna zal vanuit het oogpunt van eenvoud echter slechts
worden gerefereerd aan het begrip 'lidstaten'.
Ongelukkigerwijs zorgt de implementatie van deze bepalingen in het nationale recht
van de lidstaten in het algemeen echter voor een uiteenlopen van de geboden
regeling. De richtlijnen beogen weliswaar het recht op de genoemde gebieden te
harmoniseren, maar doordat lidstaten te dien aanzien een zekere discretionaire
bevoegdheid wordt gelaten, wordt de eenvormigheid van het internationaal
privaatrecht niet bepaald bevorderd. In het nu volgende zal op enkele voorbeelden304

van nationale ipr-bepalingen ter implementatie van richtlijn 97/7/EG betreffende
305

verkoop op afstand worden ingegaan.
In Duitsland is de implementatie van richtlijn 97/7/EG aangegrepen om de in het
nationale recht versnipperd geYmplementeerde scope rules uit eerdere richtlijnen te
harmoniseren in een nieuw op te nemen artikel 29a BGBGB. Hiermee wordt
derhalve niet slechts artikel 12 lid 2 richtlijn 97/7/EG geimplementeerd, maar tevens
wordt onder    meer    § 12 AGBG, hetwelk artikel    6    lid 2, richtlijn 93/13/EEG

306
implementeert, vervangen.

Artikel 29a BGBGB luidt als volgt:

'(1) Unterliegt ein Vertrag auf Grund einer Rechtswahl nicht dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europaischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des
Abkommens Ober den Europaischen Wirtschaftsraum, weist der Vertrag
jedoch einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet eines dieser Staaten auf,
so sind die im Gebiet dieses Staates geltenden Bestimmungen zur Umsetzung
der Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden.
(2) Ein enger Zusammenhang ist insbesondere anzunehmen, wenn
1.   der   Vertrag auf Grund eines Offentlichen Angebots, einer Offentlichen
Werbung oder einer ahnlichen geschaftlichen Tatigkeit zustande kommt, die in

303
Op dit moment zijn dat Usland, Liechtenstein en Noorwegen. Deze landen zijn op grond van Besluit
nr.  15/98 van het Gemengd Comitt van de  EER van 6 maart  1998,  Pb  EG  L 272 gehouden de richtlijn
de implementeren.  Zie alles Tweede Kamer, vergade,jaar 1999-2000,26 861, nr.  3, p.  35.

304
Zie ook Joustra 1997,p. 332-3, Wagner 2000, p. 256.

305 Zie over de implementatie van artikel 6 lid 2 richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen
reeds Joustra 1997, p. 332-6, Fallon & Francq 2000, p. 167-9.

306
Wagner 2000, p. 252.
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einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Ober den Europaischen Wirtschaftsraum entfaltet wird, und
2. der andere Teil bei Abgabe seiner auf den Vertragsschluss gerichteten
Erklarung seinen gewohnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Ober
den Europaischen Wirtschaftsraum hat.
(3)(..)
(4) Verbraucherschutzrichtlinien im Sinne dieser Vorschrift sind in ihrer
jeweils geltenden Fassung:
1. die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 uber
missbrauchliche Kiauseln in Verbrauchervertragen ( . . . )
2.(...)
3. die Richtlinie 97/7/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20.
Mai  1997 uber den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlussen im Fernabsatz
(...)'

In Nederland is ter implementatie van artikel 12 lid 2, richtlijn 97/7/EG in Boek 7
van het Burgerlijk Wetboek in een nieuwe afdeling betreffende overeenkomsten op
afstand artikel 7:46j lid 3 ingevoegd. Het artikel luidt als volgt:

'De toepasse'Ukheid op de overeenkomst van een recht dat de door de richtlijn
voorziene bescherming niet of slechts ten dele biedt, kan er niet toe leiden dat
de koper dan wei de wederpartij de bescherming verliest die hem krachtens de
richtlijn wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van de
lidstaat van de Europese Unie of de andere staat die partu is bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waar hij zijn
gewone verblijfplaats heeft.'

In het Verenigd Koninkrijk wordt artikel 12 lid 2 van richtlijn 97/7/EG
geYmplementeerd door middel van § 25-5, The Consumer Protection (Distance
Selling) Regulations 2000, hetwelk bepaalt:

'These regulations shall apply notwithstanding any contract term which
applies or purports to apply the law of a non-Member State i f the contract has
a close connection with the territory o f a Member State. ,307

De in het Verenigd Koninkrijk geimplementeerde bepaling neemt de
richtlijnbepaling vrij letterlijk over. De Duitse bepaling maakt het nauwe band-
criterium concreter door dit in het tweede lid nader te illustreren aan de hand van een
voorbeeld. Uit dit voorbeeld kan worden opgemaakt dat het onder de Duitse bepaling
niet voldoende is, indien er slechts sprake is van een in een lidstaat woonachtige

308consunnent. De Nederlandse bepaling refereert daarentegen niet met zoveel
woorden aan het nauwe band-criterium, maar stelt dit - gemspireerd door artikel 5

307
De Unfair Terms in Consumer Contracts  Regulations   1999, die inmiddels de Unfair Terms  in
Consumer Contracts Regulations 1994 hebben vervangen, kent een overeenkomstige bepaling

308
Zie   Joustra   2001 b,   p.   84, die daarentegen meent   dat een nauwe band tussen overeenkomst   en
grondgebied van een lidstaat bestaat, wanneer de Internetconsument zijn gewone verblijfplaats in een
lidstaat heeft.
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EVO - rechtstreeks gelijk aan het geval dat de consument zijn gewone
309

verblijfplaats in een lidstaat heeft. De Nederlandse regeling lijkt aldus een ruimer310

nauwe band-criterium te hanteren dan in Duitsland het geval is. Ook wanneer de
professionele aanbieder gtan op een lidstaat gerichte marketingactiviteiten heeft
ontplooid, maar de consument wel in een lidstaat woont, is aan het vereiste
voldaan. Overigens maakt dit onderscheid voor on-line

311

consumentenovereenkomsten weinig verschil, aangezien bij een on-line aanbod over
312

het algemeen ook aan het aspect van marketing in een lidstaat zal zijn voldaan.
Niettemin kan het voorkomen dat een aanbod per e-mail gericht op consumenten in
een derde land toevallig een in een lidstaat woonachtige consument bereikt en naar
aanleiding van het aanbod een on-line consumentenovereenkomst wordt afgesloten.
In dat geval kan het gebeuren dat de consument onder de Duitse bepaling niet de
bescherming van de richtlijn ontvangt en onder de Nederlandse bepaling wel. In het
algemeen kan de Nederlandse benadering voor de consument echter weer het nadeel
hebben dat hij mogelijk niet de bescherming van de richtlijn geniet, indien hijzelf
geen gewone verblijfplaats heeft in de Europese Unie, maar op grond van andere
factoren niettemin een nauwe band met een of meer lidstaten zou kunnen worden

313
aangenonnen. De Nederlandse wetgever had het op zich lovenswaardige streven

om op deze manier het weinig houvast biedende nauwe band criterium te
314

concretiseren, maar mijns inziens ligt het meer in de lijn van de richtlijn een meer
gevarieerde invulling van het criterium toe te laten. Het Duitse voorbeeld waarin
tevens aansluiting is gezocht bij het targeting criterium ofwel op de Europese markt
gerichte activiteiten van de on-line aanbieder doet meer recht aan de
richtlijnbepaling.
Voorts is de Nederlandse bepaling ruimer dan zijn Britse en Duitse pendant, omdat
niet enkel het geval van een rechtskeuze is inbegrepen, maar tevens de situatie dat
het objectief toepasselijke recht het recht van een derde land is. De bepaling gaat

315daarmee tevens verder dan de richtlijnbepaling die slechts ziet op de rechtskeuze.
Deze uitbreiding bevreemdt enigszins, aangezien de ratio achter de richtlijnbepaling
is gelegen in het voorkomen van een ontwijking van de bescherming die de richtlijn
beoogt te bieden aan consumenten middels een keuze voor een recht van een niet-
lidstaat dat niet deze bescherming biedt.316 Het objectief toepasselijke recht o  de31overeenkomst kunnen partijen daarentegen met ten eigen gunste beinvloeden. De
Nederlandse wetgever wil op deze wijze echter bescherming van de consument door
de richtlijn zekerstellen in het geval dat niet artikel 5 lid 3 EVO, maar artikel 4 EVO

309
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,26 861, nr. 3, p. 34.

310
Ook al in deze zin 6:247 lid 4 BW.

311
Zie Thorn  1999, p. 7

312
Zie hierover uitgebreider paragraaf 4.3.1.1.4.1.

313
Ook in deze an: Joustra 200lb, p. 84.

314
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,26 861, nr. 3, p. 34.

315
Eerder ook in deze zin § 12 AGBG.

316
Zie Dicey & Morris 2000, p.  1299

317
In  deze zin Wagner  2000, p   253. Zie Thorn  1999, p. 6, Europese wetgever  was zich mogelijk niet
bewust van het onderscheid.
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318
van toepassing is.
Verder verwijzen zowel de Duitse als Nederlandse bepaling naar het recht waarmee
de overeenkomst het nauwst is verbonden, terwijl in de Engelse bepaling voor een

319lex fori benadering is gekozen. Indien een rechtskeuze voor een derde land is
gemaakt, maar de overeenkomst niettemin een nauwe band heeft met een lidstaat
worden onder de Engelse bepaling de Consumer Protection (Distance Selling)
Regulations 2000 toegepast en niet de betreffende bepalingen van de lidstaat
waarmee de nauwe band bestaat. Onder de Duitse en Nederlandse bepaling is dit
laatste wel het geval.

Zoals reeds opgemerkt wordt ook in de ontwerprichtlijn betreffende de verkoop op
afstand van financiele diensten aan consumenten voorzien in een specifieke

320
conflictenrechtelijke bepaling. Aanvankelijk zou de financiele dienstverlening
worden ondergebracht in - wat inmiddels is geworden - richtlijn 97 ;7 lEG. Na een
lobby van de financiele sector, welke van mening is dat dit specifieke onderwerp een
eigen behandeling behoeft, is door de Europese wetgever echter besloten om het
onderwerp te regelen in een aparte richtlijn. Deze richtlijn beoogt het recht van de
lidstaten met betrekking tot verkoop op afstand van financiele diensten aan
consumenten nader tot elkaar te brengen (artikel 1). Onder 'financiele diensten'
worden alle bancaire, verzekerings-, investerings- en betaaldiensten begrepen (artikel
2 sub b).

De in de ontwerprichtlun financiele diensten op afstand gehanteerde bepaling luidt
als volgt

'De consument kan de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden
ontzegd indien op de overeenkomst het recht van een derde land van
toepassing is, mits enerzijds de consument op het grondgebied van een van de
lidstaten van de Europese Gemeenschap woonachtig is en er anderzijds een
nauwe band bestaat tussen de overeenkomst  en de Gemeenschap.' (artikel  11
lid 3)

321
De bepaling verschilt in twee opzichten van de andere richtlijnbepalingen. Ten
eerste is de bepaling niet alleen van toepassing op gevallen waarin een rechtskeuze is
gemaakt voor een derde land, maar tevens indien de objectieve verwijzingsregels het
recht van een derde land als lex causae aanwijzen. Dit doet vermoeden dat in het

318
Instemmend: Thorn    1999,   p.   8, die meent   dat   het   in de richtlijn gernaakte onderscheid tussen

subjectieve en objectieve aanknoping zowel systematisch als vanuit partijen bezien onbegrijpelijk is.
Zie ook Joustra  1999, p. 667, die meent dat een richtlijn in community cases onafhankelijk van een al
dan niet gemaakte rechtskeuze dwingend moet worden toegepast.

319
Aanvankelijk was dit ook voorzien in het nieuwe artikel 293 EGBGB. Zie hierover uitgebreid Wagner
2000, p  253-4 en 256. Vergelijk Thorn  1999, p. 9, lex fori  is een verlegenheidsoplossing.

320
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoop
op afstand van financiele diensten aan consumenten en tot wijziging van de richtlijnen 97/7/EG en
98/27/EG, COM (1999) 385 def., Brussel 23 juli 1999.

321 Kritisch over deze bepaling: Fallon & Francq 2000, p. 161-2.
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Nederlandse artikel 7:46j lid 3 BW reeds is geanticipeerd op de ruimere ipr-bepaling
in deze richtlijn. De Memorie van Toelichting geeft daar evenwel geen blijk van.
Ten tweede wordt onder het nauwe band criterium uitdrukkelijk meer vereist dan

322alleen dat de consument in een lidstaat woonachtig is. Naast het feit dat de
consument in een lidstaat woont, dienen er dus tevens andere aspecten te kunnen
worden aangewezen die een relatie tussen overeenkomst en de Gemeenschap
leggen. Het Nederlandse artikel 7:46j lid 3 BW zou in dit opzicht dus niet

323

voldoen, terwijl het Duitse artikel 29a EGBGB al wel reeds in deze richting wijst.
Ook de Engelse bepaling is reeds voldoende open geformuleerd om deze situatie te
kunnen omvatten, maar mogelijk leidt deze niettemin tot een te ruime toepassing
indien voor financiele diensten op afstand niet uitdrukkelilk een beperktere redactie
wordt gekozen.

324Afgezien van de uiteenlopende invulling die de lidstaten aan het criterium geven,
verdient de vraag bespreking of de aanknopingsfactoren goed te hanteren zijn in de
on-line context. Het Nederlandse voorbeeld, waarin slechts de woonplaats van de
consument een rol speelt, heeft het voordeel van de eenvoud. Er is een duidelijke
aanknopingsfactor die in principe goed gelokaliseerd kan worden en niet willekeurig
is. Onder de Engelse en Duitse benadering kunnen of moeten daarnaast andere -
eventueel additionele - factoren in aanmerking worden genomen bij het vaststellen
van een nauwe band tussen overeenkomst en Gemeenschap. Zo kan het van belang
zijn dat de on-line aanbieder marketing- of meer algemeen commerciele activiteiten
verricht in de Gemeenschap. Andere relevante factoren zijn de plaats waar de door
de consument ondernomen handelingen om de overeenkomst af te sluiten hebben
plaatsgevonden en het bestellen van de goederen door de consument bij de in een
lidstaat gelegen vestigingsplaats van de professionele aanbieder. De nauwe band zal
in de Engelse en Duitse benadering uit het geheel der omstandigheden in het

325concrete geval kunnen blijken.

Bij on-line overeenkomsten zullen de aanknopingsfactoren vanwege een mogelijk
gebrek aan geografische kenbaarheid in de on-line context - vooral ook ten tijde van
het contracteren - niet altijd even duidelijk aanwijsbaar zijn voor partijen. Dit is
anders wanneer partijen elkaar over de factoren die henzelf betreffen, zoals de

322
Overigens zou het verstandiger zijn, indien in plaats van aan de woonplaats aan de gewone
verblijfplaats zou worden aangeknoopt, omdat op die manier wordt aangesloten bij het EVO.
Vergelijk Joustra 1999, p. 668 die het heeft over 'slechte redactie' van de bepaling

323
Zie Joustra 2001b, p. 83, die meent dat de bepaling gedurende het wetgevingsproces nog zal worden
gelijkgetrokken met de andere richtlijnen.

324
Hier speelt bovendien de vraag of en in hoeverre het criterium in het licht van de in het EVO
neergelegde beginselen moeten worden uitgelegd. Bij een bevestigend antwoord zou dit betekenen dat
de  hierna te behandelen totstandkomingsvoorwaarden (paragraaf 4.3.2.1.4) eveneens van belang zijn
bij de uitleg van het criterium. Zie hierover Joustra 1997, p. 332-3 en 336-9. Zie ook Kronke 1996, p
992, die wijst op de wens van Europese regeringen dat het gemeenschapsrecht zoveel mogelijk in
harmonie met het EVO zou worden vormgegeven. Het reeds bereikte niveau van harmonisering zou
niet door de implementatie van richtlunen mogen worden verminderd.

325
Dicey & Morris 2000, p.  1301.
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gewone verblijfplaats van de consument en de vestigingsplaats bij de professionele
aanbieder, informatie uitwisselen. De on-line aanbieder zal om die reden veelal
vragen naar de woonplaats van de consument, ook indien dit niet strikt noodzakelijk
is omdat bijvoorbeeld elektronisch kan worden geleverd. Zo kan de on-line aanbieder
uit een derde land, die niet wenst te worden geconfronteerd met het
consumentenrecht van lidstaten van de Europese Unie, hieraan meteen een beperking
koppelen, inhoudende dat het on-line aanbod slechts openstaat voor consumenten uit
niet-lidstaten. Het is mijns inziens dan wel van belang dat hij zich ook daadwerkelijk
aan die beperking houdt. Indien de beperking feitelijk slechts een loze mededeling is
om aan het consumentenrecht van de lidstaten te ontkomen, zou hieraan geen gevolg

326moeten worden gegeven. In het geval de on-line aanbieder evenwel zelf een
vestiging in een lidstaat heeft en de consument aldaar on-line bestelt, zal de
beperking waarschijnlijk geen stand kunnen houden omdat de nauwe band met de
Gemeenschap dan bestaat via de on-line aanbieder.
Vanwege het belang van onderlinge informatieverstrekking bij fysieke afwezigheid
van partijen, zal het uitgangspunt mijns inziens moeten zijn dat partijen mogen
vertrouwen op de informatie die de wederpartij over bijvoorbeeld de gewone
verblijfplaats en vestigingsplaats heeft gegeven. Partijen zouden niet op moeten
draaien voor onjuiste of onzorgvuldige gegevensverstrekking  door hun wederpartij.
Indien de consument onterecht doet voorkomen dat hij zijn gewone verblijfplaats in
een lidstaat heeft, dan kan hij - bij het tegelijkertijd ontbreken van andere relevante
factoren - geen succesvol beroep doen op de betreffende scope rule. Omgekeerd is
het raadzaam dat ook de on-line aanbieder duidelijk correcte NAW-gegevens op de
website vermeldt, zodat consumenten die dat prettiger vinden slechts on-line

327

overeenkomsten kunnen afsluiten met binnenlandse aanbieders. De idee van fysieke
nabijheid kan mogelijk bijdragen aan het vertrouwen van consumenten in het on-line
contracteren.
Het gebrek aan geografische kenbaarheid zou er mijns inziens voorts toe moeten
leiden dat bij de invulling van het nauwe band criterium zoveel mogelijk wordt
aangeknoopt bij duidelijk lokaliseerbare factoren. Dit betekent meer concreet dat een
factor als bijvoorbeeld de plaats van sluiting van on-line overeenkomsten, welke ook
buiten de on-line context over het algemeen moeilijk te bepalen is, niet relevant zou
moeten zijn. Ook een factor als de plaats waar de consument de handelingen heeft
verricht die hebben geleid tot het afsluiten van de overeenkomst komt naar mijn
mening weinig relevantie toe, omdat deze volkomen willekeurig en voor de on-line
aanbieder moeilijk te bewijzen is.328 Veelal zal deze aanknopingsfactor slechts van
belang zijn in combinatie met de gewone verblijfplaats van de consument en in dat
geval als een van de mogelijke aanvullende factoren worden beschouwd. Voor
rechtsstelsels die ter vervulling van het nauwe band criterium meer eisen dan dat de
consument zijn gewone verblijfplaats in de Gemeenschap heeft, hoeft dit evenwel
geen probleem te zijn. Het presenteren van een aanbod op Internet dat in het land van

326
Ook in deze zin in het kader van artikel 5 EVO: Drion  1998, p. 114-5, Mankowski 1999a, p.  244-5.327 Zie in dit verband ook artikel 4 en 5 richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand en artikel 5
richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel.

328
Zie ook paragraaf  4.3.2.1.4.1.
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de consument beschikbaar en toegankelijk is, zal over het algemeen kunnen worden
beschouwd als een marketingactiviteit in dat land en daarnaast een voldoende
aanvullende aanknopingsfactor vormen. Een nauwe band kan daarmee naar mijn
mening worden aangenomen, in alle gevallen waarin een al dan niet in de Europese
Unie gevestigde on-line aanbieder met een in een lidstaat woonachtige consument
via een website on-line contracteert. Buiten het nauwe band criterium vallen daarmee
on-line consumentenovereenkomsten, waarbij zowel consument en on-line aanbieder
niet in een lidstaat zijn gevestigd. Hetzelfde geldt wanneer de consument tegenover
een on-line aanbieder uit een derde land, die zijn aanbod heeft beperkt tot landen
buiten de Gemeenschap, onterecht heeft doen voorkomen dat hij wel in 66n van die
landen woont.

Voorgaande verhandeling heeft overduidelijk de onfortuinlijke internationaal
privaatrechtelijke verscheidenheid geillustreerd die met de implementatie van de

329betreffende scope rule wordt bereikt in Europa alsmede de diversiteit die ook
330

tussen richtlijnen onderling reeds bestaat en verder lijkt te ontstaan. De diversiteit
resulteert ten aanzien van consumentenovereenkomsten - al dan niet on-line
afgesloten - in onduidelijkheid en ondoorzichtigheid met betrekking tot de
toepasselijkheid van dwingendrechtelijke bepalingen van in de lidstaten
geimplementeerd consumentenrecht. De op stapel staande revisie of vervanging van
het EVO zou aangegrepen moeten worden om meer eenheid te brengen in het
Europese conflictenrecht met betrekking tot consumentenovereenkomsten. De
huidige lappendeken is niet bevorderlijk voor de transparantie ten aanzien van het
toepasselijke consumentenrecht en kan belemmerend werken voor de elektronische
B2C handel in Europa en daarbuiten. Het is voor on-line aanbieders al een zware -
mijns inziens overigens terechte - opgave om rekening te houden met recht hetwelk
de consument beschermt, maar dit dient niet nodeloos ingewikkeld te worden
gemaakt door een versnippering van Europese regels die vervolgens op
lidstaatniveau na implementatie van de betreffende richtlijnen nog verder
uiteenwaaieren. Met een nieuw EVO - in de vorm van een verordening - zou bereikt
moeten en kunnen worden dat deze versnipperingen worden opgeheven door het
opnemen van een uniforme bepaling van conflictenrecht voor (on-line)
consumentenovereenkomsten.

4.3.2.1.2  Materiele toepassingsgebied van  het artikel  5  EVO
Artikel 5 EVO is van toepassing op consumentenovereenkomsten betreffende de
levering van roerende lichamelijke zaken of de verstrekking van diensten, inclusief
overeenkomsten ter financiering  van een dergelijke levering of verstrekking (lid  1).
Het eerste geval betreft de koop van roerende zaken, zoals een on-line koop van

329
Zie ook Thorn   1999,  p. 8, Joustra  1999,  p. 668. Vergelijk Fallon & Francq  2000,  p. 177, nationale
rechters moeten geimplementeerde richtlijnbepalingen wei zoveel mogelijk conform de betreffende
richtlijn interpreteren, interpretatie van de richtlijn is het uitsluitende domein van het Europese Hof
van Justitie.

330
Zie bijvoorbeeld  de hier verder niet behandelde richtlijn 94/47/EG van 26 oktober 1994 betreffende
timeshare, Pb EG L 280/83,   29  oktober   1994,   die   weer   een   van   de   hier  behandelde   richtlijnen
afwijkend geformuleerde conflictenrechteluke bepaling kent.
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boeken die de consument per post krijgt thuisgestuurd. De vraag die in dit verband
wel  opkomt,  is of elektronisch geleverde producten, zoals so ftware,  een zaak in deze
zin vormen en eveneens onder de bepaling vallen. In de rechtsstelsels van
Verdragsstaten lopen de meningen over het onderwerp in het algemeen uiteen en

331veelal bestaat hierop geen eenduidig antwoord. Het proces van dematerialisering -
onder meer inhoudende de transformatie van levering in stoffelijke vorm naar

332
levering in bits en bytes

- heeft een vervaging van het onderscheid tussen zaken

en diensten tot gevolg. De problematiek van de kwalificatie van soft products,
waaronder software, als zaak in de zin van het nationale

verty:Pensrecht
van landen,

geeft aan dat het recht met dergelijke veranderingen worstelt.
Voor de toepassing van de bijzondere verwijzingsregel van artikel 5 EVO is deze
interpretatievraag mijns inziens met van belang, omdat de bepaling op zowel zaken
als diensten ziet. Voor zover zogeheten soft products niet reeds als roerende

334
lichamelijke zaken worden beschouwd, kan mijns inziens aansluiting worden
gezocht bij de verlening van diensten. Bij on-line dienstverlening kan dan worden
onderscheiden tussen twee vormen. Enerzijds kan er sprake zijn van een verplaatsing
of uitbreiding van de traditionele dienstverlening, bijvoorbeeld door artsen,
advocaten, banken en apotheken, naar het Internet. Deze diensten vallen vanouds
onder 'verstrekking van diensten' ex artikel 5 lid 1 EVO. Anderzijds kunnen on-335

line diensten bestaan uit de levering van informatiediensten die in de lichamelijke
wereld via fysieke gegevensdragers gebeurt, maar welke in de on-line context
rechtstreeks worden gedownload naar de computer of via de computer worden
gebruikt. Deze soft products of soft services kunnen worden aangemerkt als een

336

nieuwe categorie diensten in de zin van artikel 5 lid 1 EVO.
De bepaling is aldus breed genoeg om mede betreklang te hebben op de on-line
levering van software of andere elektronische informatie.337 Op die manier worden
producten die, op de vorm waarin ze worden gepresenteerd na, gelijk zijn door
artikel 5 EVO - lid 4 uitgezonderd 38 - mijns inziens terecht gelijk behandeld.

4.3.2.1.3 Uitzonderingen op artikel 5 EVO
Het vierde lid van artikel 5 EVO sluit enkele specifieke overeenkomsten uit van
toepassing van de bijzondere verwijzing voor consumentenovereenkomsten. Deze
overeenkomsten worden bestreken door de algemene verwijzingsregels van de
artikelen 3 en 4 EVO. Onder (a) wordt de vervoersovereenkomst uitgesloten en
onder (b) wordt uitgesloten de overeenkomst tot verstrekking van diensten in de

331
Girot 2000, p. 145-8, 154-7, 162-8 (over Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk), Mankowski
1999a, p 232-233 (over Duitsland) (beiden met verdere verwijzingen).

332
Zie ook Van Klink, Prins & Witteveen 2000, p. 26.

333
Vergelijk Prins & Van Kralingen  1997,  p.  110.

334
Zie   Thorn   1999,  p.   3 die meent  dat kan worden aangesloten  bij   de het Weens Koopverdrag,
waaronder software als zaak wordt aangemerkt.

335
Reithmann & Martiny 1996, nr. 720.

336
Zie ook Schu  1997, p. 217.

337
Kronke 1996, p. 988.

338
Zie paragraaf 4.3.1.1.3.
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gevallen dat de diensten in een ander land dan het land van de consument moeten
worden verstrekt.

Ad a. De vervoersovereenkomst is uitgezonderd van artikel 5 EVO, omdat de
339

bepaling hiervoor niet geschikt is. Het toelichtende rapport geeft verder geen
340uitsluitsel over de redenen voor ongeschiktheid. De uitzondering van de

vervoersovereenkomst wordt in het vij fde lid van artikel 5 EVO genuanceerd met de
bepaling dat zogeheten package tours of wel vervoersovereenkomsten waarbij
vervoer en verblijf voor 66n enkele prijs worden aangeboden wel onder de speciale
verwijzingsregel vallen. Bij package tours gaat het om georganiseerde reizen,

waarbij overigens ook dient te zijn voldaan aan de algemene voorwaarden van artikel
3415 lid 2 EVO. Indien dat het geval is, zal een rechtskeuze in de

vervoersvoorwaarden bij een door de consument gesloten on-line overeenkomst
betreffende een pakketreis eveneens worden beheerst door de bijzondere
verwijzingsregel van artikel 5 EVO.

Ad b. Bij een overeenkomst tot verstrekking van diensten - denk aan overnachtingen
in een hotel of talenreizen - is het onderscheidende element dat de consument ervoor
naar het land van de professionele aanbieder reist. De ratio achter deze bepaling is
dat de consument in een dergelijk geval redeli kerwijs niet de verwachting kan
hebben dat zijn eigen recht van toepassing is. Om van buitenlandse on-line
diensten gebruik te maken, behoeft de consument echter niet naar het buitenland te
reizen. Wel kan hij er mede in het buitenland gebruik van maken, aangezien het er
niet toe doet waar - op welke server(s) - de dienst beschikbaar is, net zomin als het
uitmaakt waar de consument zich bevindt. Zolang de consument de apparatuur en

343

programmatuur tot zijn beschikking heeft om een verbinding met het Internet te
leggen, kan in principe worden ingelogd bij de on-line aanbieder.
Aan de uitzondering met betrekking tot de verstrekking van diensten komt slechts
betekenis toe in het geval dat de zich fysiek in het buitenland bevindende consument
gebruik maakt van de diensten van de on-line aanbieder. Ofschoon een dergelijke
situatie zich in de on-line context naar verwachting niet snel zal voordoen, kan het
niettemin voorkomen. De vraag die rijst is of het voor toepassing van de bepaling
nog uitmaakt waarheen de consument reist. De consument kan gebruik maken van de
dienst in een volstrekt willekeurig land of - min of meer toevallig - in het land waar
de on-line aanbieder de dienst aanbiedt. De ratio is gelegen in het feit dat de
consument zijn land verlaat en daardoor redelijkerwijs niet kan verwachten dat - om
die reden - het recht van zijn land van toepassing is. Daarom zou het naar mijn

339
Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p. 24.

340
Zie echter Reithmann & Martiny  1996 nr.  734, die menen  dat het ongewcnst is dat de vervoerder rnet
steeds wisselende rechtsstelsels te maken krijgt. Zie ook Vlas 2000, p. 228 die - in het kader van het
EEX-Verdrag - aangeeft dat voor vervoersovereenkomsten reeds speciale in internationale verdragen
neergelegde bevoegdheidsregels bestaan.

341
Zie paragraaf 4.3.1.1.4.

342
Rapport Giuliano & Lagarde 1980, p. 24-5.

343
Ook in deze zin Schu 1997, p  217.
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mening vervolgens niet mogen uitmaken in hoeverre dat andere land dan een band
heeft met de dienstverlener of de te verstrekken dienst. Dit wordt door het EVO ook
niet als vereiste gesteld en het toelichtende rapport zwijgt erover. Dit is ook niet
vreemd aangezien deze bepaling uit het pre-Internet tijdperk stamt en het probleem
destijds niet speelde; bij de opstelling van het verdrag kon er dan ook geen rekening
mee worden gehouden. De door mij voorgestane uitleg - het is voldoende dat de
consument zich in het buitenland bevindt - heeft in ieder geval het belangrijke
voordeel dat niet hoeft te worden bepaald waar de dienst wordt aangeboden. Deze
plaats is - zolang de beschikbaarheid van de dienst kan worden gegarandeerd - in de
on-line context namelijk volkomen willekeurig.
Een ander punt dat aandacht behoeft, is het feit dat - indien het geval zich al
voordoet - een slimme consument niet aan de on-line aanbieder zal meedelen dat hij
zich ten tijde van het contracteren in het buitenland bevond. Voor de on-line
aanbieder -  zo hij al een vermoeden kan hebben in die richting - zal het voorts niet
eenvoudig zijn het tegendeel te bewijzen. De dienstverlener of eventuele
hulppersonen die hij bij verstrekking van de dienst inzet - bijvoorbeeld de leraar of
lerares in geval van een talencursus - is/zijn niet fysiek aanwezig, indien de
consument in het buitenland gebruik maakt van de on-line dienst. Het zal ook niet
altijd kenbaar zijn dat de consument vanuit het buitenland inbelt of inlogt teneinde
toegang te verkrijgen tot de dienst. Aan lid 4 zal in dit verband nauwelijks

344

praktische betekenis toekomen bij on-line consumentenovereenkomsten.
Aanhakend op de vorige paragraaf is het voorts erg ongelukkig dat het onderscheid
tussen fysieke producten en sofi products via lid 4 weer betekenis kan krijgen. Het
gevaar bestaat namelijk dat onderscheiden gaat worden tussen situaties die - behalve
ten aanzien van de wijze van levering - gelijk zijn. Het zou voor de consument in
conflictenrechtelijk opzicht evenwel niet moeten uitmaken of een boek fysiek dan
wel elektronisch wordt geleverd. Een dergelijk onderscheid wordt door niets
gerechtvaardigd en werkt niet bevorderend voor de ontwikkeling van de
elektronische handel. Aangezien het onderscheid tussen al dan niet in het345

buitenland aangeboden diensten ten aanzien van on-line

consumentenovereenkomsten niet langer gerechtvaardigd en ondoelmatig is en de
bepaling tot bewijsproblemen kan leiden in de - naar verwachting - al uiterst
zeldzame gevallen waarin de situatie zich zal voordoen, moet worden geconcludeerd
dat de hier besproken uitzondering voor on-line consumentenovereenkomsten bij een

346revisie en/of vervanging van het EVO zou moeten komen te vervallen.

4.3.2.1.4  Totstandkomingsvoorwaarden  in  artikel  5  EVO
Voor zover de consumentenovereenkomst binnen het materiele toepassingsgebied

344 Dit kan anders zijn wanneer de on-line aanbieder voor het Internet ontwikkelde localisatieapplicaties
of -diensten gebruikt. Zie bijvoorbeeld <www.quova.com>.

345
Zie ook Schu  1997, p. 228-9, die - mijns inziens ongelukkigerwijs - het onderscheid juist verder
aangescherpt en verschillende conflictregels voor de levering van goederen en de verstrekking van
diensten voorstelt.

346 Zie ook Joustra  1997, p. 69, die meent dat de bepaling in het algemeen geschrapt zou moeten worden;
Dicey & Morris 2000, p. 1291-2, eveneens kritisch. Anders: Kronke 1996, p. 989, Schu 1997, p. 218.
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van artikel 5 valt en niet uitdrukkelijk door deze bepaling wordt uitgezonderd, is de
toepassing van het artikel bovendien nog afhankelijk van de vervulling van (een van)
de zogeheten totstandkomingsvoorwaarden. Algemeen gezegd kunnen deze
voorwaarden er op neerkomen dat de on-line aanbieder de consument als het ware in

347diens land moet hebben opgezocht. In dit verband wordt ook wel onderscheiden
tussen passieve en actieve consumenten. De passieve consument neemt geen enkel
initiatief ten aanzien van een transactie dan het reageren op het aanbod van de
buitentandse aanbieder, waarmee deze zich op de rechtsorde van de consument heeft
gericht. De actieve consument treedt daarentegen zelf buiten zijn

rechtsorde  door 2zoek te gaan naar een buitenlandse aanbieder en deze vervolgens te benaderen.
Een en ander komt in artikel 5 lid 2 EVO eerste liggende streepje tot uitdrukking met
de voorwaarde dat de sluiting van de transactie in het land van de consument
voorafgegaan moet zijn door een bijzonder voorstel of publiciteit en de consument
aldaar de handelingen voor de sluiting van de overeenkomst moet hebben verricht.
Voorts wordt onder het tweede gedachtestreepje een alternatieve voorwaarde voor
toepassing van artikel 5 EVO gegeven met de bepaling dat de aanbieder of diens
vertegenwoordiger de bestelling van de consument in diens land heeft ontvangen.
Het derde liggende streepje gaat tenslotte over de zogenaamde Ka#eefahrten,
waarbij de consument de bestelling heeft gedaan dens een buitenlandse reis die tot
doel had om hem of haar tot kopen te bewegen. Dit laatste geval is in de on-line

350context niet verder relevant en blijft derhalve buiten beschouwing.

4.3.2.1.4.1  Eerste totstandkomingsvoorwaarde
Bij de eerste totstandkomingsvoorwaarde kunnen verschillende elementen worden
onderscheiden. Allereerst dient sprake te zijn van een bijzonder voorstel of een
publicatie (1) en vervolgens dient de consument de voor sluiting noodzakel(ike
hande/ingen in diens eigen land te hebben verricht (2).

Ad  1.  Bijzonder voorstel of publicatie
Bij een bijzonder voorstel ofpubliciteit gaat het om het maken van reclame in brede
zin, dat wil zeggen het door de professionele aanbieder presenteren van iedere vorm

351
van productinformatie aan de (potentiele) clienttle. Ook een uitnodiging tot het

352doen van een aanbod (invimtio ad ojyerendum) valt hieronder. Het toelichtende

rapport Giuliano & Lagarde geeft een aantal concrete voorbeelden van hetgeen is te
beschouwen als publiciteit in de zin van artikel 5 EVO. Het gaat dan om het maken
van reclame in de pers, voor de radio, op televisie dan wel in de bioscoop of door
middel van speciaal op dat land afgestemde catalogi. Indien een Duitser bijvoorbeeld

347
Rb.  Leeuwarden 20 februari  1992, NIPR  1992,271.

348
Zie  Reithmann & Martiny  1996,  nr.  713  en 725, Joustra  1997,  p.  70-1 en 75, Boele-Woelki  2000,  p
330.

349
Zie Joustra 1997, p. 77.

350  Zie ook Kronke  1996, p. 989: '(B)utterfahrten werden Oberflussig.'
351

Reithmann & Martiny  1996,  nr. 726 ('absatz rdernde  Handlungen  aller Art'), Borges 1999, onder
2.2.

352
Reithmann & Martiny 1996, nr. 726, Joustra 1997, p. 71, Borges 1999, onder 2.2.
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naar aanleiding van een advertentie van een Frans bedrijf in een Duitse krant een
overeenkomst met dit bedrijf sluit, valt de overeenkomst onder de bijzondere
verwijzingsregel. Deze regel geldt evenwel niet als de Duitser reageert op een
advertentie in een - ook in Duitsland verkochte - Amerikaanse krant, tet j -de
advertentie is verschenen in een speciale Europese editie van deze krant.   ue
publiciteit of reclame dient derhalve specifiek op het land van de consument te zijn
gericht en daar niet bij toeval zijn geraakt. Op zijn minst zou aangenomen kunnen
worden dat het voor de on-line aanbieder redelijkerwijs voorzienbaar dient te zijn dat
de advertentie consumenten in een bepaald land zal bereiken. Een internationaal354

tijdschrift dat mede in het land van de consument wordt verspreid, wordt
355bijvoorbeeld verondersteld te zijn inbegrepen.

De begrippen 'bijzonder voorstel' en 'publiciteit' zijn medianeutraal en leveren
derhalve geen belemmering op voor toepassing in de on-line context. Een website
met een commercieel aanbod valt bijvoorbeeld onder de terminologie. Ook kan de
on-line aanbieder per e-mail reclame verspreiden onder consumenten. In het e-
mailbericht kunnen bijvoorbeeld specifieke aanbiedingen - veelal inclusief een
rechtstreeks met de muis aanklikbare hyperhnk naar de website van de on-line
aanbieder - onder het oog van de consument worden gebracht. De on-line aanbieder
kan zijn on-line aanbod echter ook op andere wijzen marketen. Er zijn specifieke
mogelijkheden om te adverteren, waarvan vermelding door middel van een dickable
banner of een gewone hyperlink op een veelbezochte andere website, bijvoorbeeld
een portal, voorbeelden zijn. Daarnaast kan tevens worden gewezen op het gebruik

van metat s in de source van een website om hoge noteringen bij zoekmachines te
realiseren     of het koppelen van zoekresultaten aan associatieve links met een on-
line aanbod.

Los van de vorm die door de on-line aanbieder is gekozen om het on-line aanbod te
presenteren, rijst de vraag of het aanbod - zoals het toelichtende rapport vereist 57 _
zodanig specifiek op het land van de consument is gericht dat van publiciteit in de
zin van artikel 5 EVO kan worden gesproken. Veel websites zijn over het algemeen
namelijk ongericht in de zin dat niet heel uitdrukkelijk op een of meerdere landen in
het bijzonder is afgesteld. Voor een belangrijk deel is dit gelegen in het
internationale karakter van het Internet, maar ook in materieel opzicht zijn er veelal
geen beperkingen gesteld aan het on-line aanbod. Zolang er bijvoorbeeld geen
taalbarri6res bestaan en de on-line aanbieder de levering of uitvoering van de
overeenkomst niet heeft verbonden aan de voorwaarde dat de consument in een
bepaald land woonachtig is, kunnen consumenten on-line bestellingen plaatsen
ongeacht waar de on-line aanbieder zich bevindt. Ook in het geval dat de on-line

353 Zie alles: rapport Giuliano & Lagarde 1980, p  24.
354

Zie  Schu  1997, p.  212.  Zie ook Reithrnann & Martiny  1996,  nr.  726:  '(e)ine speziell  auf das
Verbraucherland gerichtete Sonderwerbung ist daher nicht notwendig.'

355
Reithmann & Martiny 1996,  nr. 726, Joustra 1997, p. 72.

356
Oudejans  1999, p.  8-17.

357
De bepaling zelf spreekt alleen van een bijzonder voorstel en publiciteit en stelt het nadere vereiste
van het gericht moeten zon op het land van de consument niet.
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aanbieder de consument heel gericht aanspreekt via e-mail die door de landencode in
het e-mailadres van de consument als specifiek op het land van de consument gericht
zouden kunnen worden beschouwd, blijft ruimte bestaan voor twijfel. Het e-
mailadres hoeft namelijk niet per definitie informatie te verstrekken over het land

358van de consument en geeft mogelijk zelfs een verkeerde voorstelling van zaken.
Betekent het voorgaande nu dat door het geografisch ongerichte karakter van de bij
het afsluiten van on-line consumentenovereenkornsten gebruikte technologie aan het
eerste element van de eerste totstandkomingsvoorwaarde niet kan worden voldaan?
De in de literatuur vertegenwoordigde meningen zijn verdeeld over dit onderwerp,
waarbij vooral het aanbieden van een wereldwijd toegankelijke website centraal
staat. Mutatis mutandis zal een en ander mijns inziens ook gelden voor publiciteit via
andere on-line kanalen, zoals e-mail of nieuwsgroepen.  In het nu volgende zal na  een
overzicht van de verschillende opvattingen worden onderzocht of en in hoeverre de
on-line consumentenovereenkomst aan het in artikel 5 lid 2 EVO eerste
gedachtestreepje gestelde eerste element beantwoordt.

Het verschil in opvattingen kan deels worden teruggevoerd op het uitgangspunt dat
wordt gehanteerd. Indien uitdrukkelijk wordt gesteld dat het bijzondere voorstel of
de publiciteit specifiek gericht moet zijn op het land van de consument, wordt een
restrictievere interpretatie aan het eerste element in de totstandkomingsvoorwaarde
gegeven, dan wanneer wordt vereist dat het aanbod mede beschikbaar is in het land
van de consument en deze beschikbaarheid voor de on-line aanbieder redelijkerwijs

359voorzienbaar was. Aldus ontstaat een duidelijke tweedeling in een restrictieve
interpretatie enerzijds en een ruime interpretatie anderzijds van het eerste element.
Onder de eerste uitleg wordt bij on-line consumentenovereenkomsten geen
vervulling van de eerste totstandkomingsvoorwaarde aangenomen en bij tweede
uitleg - eventueel onder bepaalde nadere voorwaarden - wel.
De restrictieve opvatting ten aanzien van de eerste totstandkomingsvoorwaarde
vloeit onder meer voort uit de overweging dat de Internetconsument een actieve
houding aanneemt bij het afsluiten van internationale on-line overeenkomsten. De
consument zou zelf het initiatief nemen bij het opzoeken van websites van de on-line
aanbieder om deze vervolgens door middel van downloaden naar zich toe te halen.
De consument komt naar de aanbieder toe en niet omgekeerd. De on-line advertentie
is weliswaar wereldwijd toegankelijk, maar wordt niet tevens specifiek op het land
van de consument gericht, omdat de consument niet als het ware in zijn eigen land
wordt opgezocht door de on-line aanbieder. De actieve houding van de consument
wordt volgens deze opvatting verder onderstreept, doordat de consument voor het
vinden en raadplegen van het on-line aanbod vaardigheden in de omgang met de

360
noodzakelijke software moet bezitten.

358
Uit mijn privt e-mailadres simone@vanderhof.com is niet op te maken dat mijn woonplaats in
Nederland ligt; personen die niet anders weten zullen vanweg de dotcom-extensie mogelijk zelfs
aannemen dat ze met een Amerikaanse klant te maken hebben.

359
Ook in deze zin Borges 1999, onder 2.2.1.

360
Boele-Woelki 1996b, p 301-13, Boele-Woelki 1997, p. 149, Boele-Woelki 2000, p. 331. Vergelijk
Polak  1998, nr  29.
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Onder de ruime benadering van de eerste totstandkomingsvoorwaarde worden
verschillende opvattingen verwoord, die alle evenwel positief oordelen over
toepassing van deze voorwaarde op de on-line consumentenovereenkomst. Allereerst
wordt gesteld dat een on-line aanbod - tenzij uitdrukkelijk beperkt tot consumenten
uit een of meer bepaalde landen - per definitie een wereldwijd aanbod is dat gericht
is op alle consumenten voor wie het toegankelijk is. Dit is gelegen in het

361

daadwerkelijke internationale karakter van het medium. Onder deze opvatting
bestrijkt het eerste element in beginsel alle consumentenovereenkomsten, waar ook
ter wereld afgesloten. Een andere opvatting gaat minder ver en knoopt aan bij de
objectieve intentie van de on-line aanbieder ten aanzien van de beschikbaarstelling
van het on-line aanbod. Het gaat dan niet zozeer om het technisch wereldwijde
bereik van bijvoorbeeld websites, maar veeleer om de objectief te bepalen concrete
kring van adressanten van het aanbod. Factoren die in dat verband een rol spelen,
zijn onder meer de taal waarin de ivebsite is opgesteld, de keuze voor een bepaalde

362valutasoort voor betalingen en ook de inhoud van het aanbod. Een op
vergelijkbare factoren gestoelde maar vanuit de consument beredeneerde opvatting is
die welke de verwachtingen van de consument centraal stelt. Relevant is dan de
vraag welke verwachtingen de consument op grond van de inhoud van het on-line
aanbod en andere factoren - zoals taal en valuta - redelijkerwijs mocht hebben

363
omtrent de toepasselijkheid van regels van consumentenbescherming. Met andere
woorden, mag de consument - gezien de situatie - vertrouwen op de bescherming
van zijn eigen recht? In beide laatstgenoemde opvattingen wordt evenals in de eerste

opvatting erkent dat het Internet een wereldwijd bereik heeft, maar daaraan wordt
vervolgens niet tevens de consequentie verbonden dat een on-line aanbod per

364definitie gericht is op de hele wereld. In die zin onderscheiden de eerste en laatste

opvattingen zich, maar dat onderscheid blijkt bij nadere beschouwing minder
pregnant. Onder de eerste opvatting wordt namelijk erkend dat de on-line aanbieder
zijn aanbod uitdrukkelijk kan beperken teneinde het aantal potentieel toepasselijk
rechtsstelsels te beperken. Deze beperking kan worden versterkt door

365
eerdergenoemde factoren als het gebruik van een bepaalde taal en valutasoort.
Beide factoren - taal en valuta - maar ook bijvoorbeeld de aard van het on-line
aanbod worden in deze opvatting op zich over het algemeen evenwel niet als
mogelijkheid tot begrenzing van het aanbod gezien. Het geografische afzetgebied
wordt daarmee namelijk niet daadwerkelijk ingeperkt en 'overspill'-effecten naar
andere landen kunnen zich mogelijk blijven voordoen. Indien de on-line aanbieder
hieraan niet toegeeft door de beperking ook daadwerkelijk in acht te nemen, kan het

361
Mankowski 19993, p. 234-5, Mankowski 200Ob, nr 33. Ook in deze zin Waldenberger  1996, p.  2371,
Ernst 1997, p. 260, Thorn 1999, p 4. Zie ook Kronke 1996, p. 988 en 990, Schu 1997, p 213.

362
Zie Spindler 2002, p. 217. Zie in het kader van de rechtsmacht RO#mann 1998, Abs. 47-53. Zie ook
Joustra    1997,   p.    82,    die    in het algemeen meent   dat de nadruk zou moeten liggen    op    de
niarketingactiviteiten van de aanbieder crt het Internet als voorbeeld noemt.

363
Schu  1997, p.215 en 226-7, Pfeiffer 1997, p. 1214.

364
Zie ook Joustra  1997, p.  73-5, die v66r een ruime uitleg van de totstandkomingsvoorwaarden  in  het
algemeen is, mits de aanbieder bedrijfsactiviteiten in het land van de consument heeft ontplooid.

365
Mankowski 19993, p. 244-5.
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.366
conflictenrechtelijke risico ('Rechtsanwendungsrisiko ) echter wel weer beperkt
zijn. Internetconsumenten die vervolgens de "voorzichtige" on-line aanbieder op het
verkeerde been zetten met betrekking tot hun gewone verblijfplaats, moeten mijns
inziens de bescherming van de bijzondere verwijzingsregel in artikel 5 EVO

367ontberen. Ofschoon vergelijkbare factoren een rol kunnen spelen, is de
uitgangspositie in de besproken opvattingen dus verschillend.
Overigens gaat de restrictieve opvatting niet automatisch gepaard met de mening dat
de Internetconsument bescherming niet zou verdienen. Veelal wordt dan ook
gewezen op de - hiervoor reeds genoemde - noodzaak tot aanpassing van artikel 5
EVO teneinde het effectieve beschermingsbereik uit te breiden. Aan de andere368

kant zijn eveneens meningen te beluisteren die twijfelen aan of vraagtekens zetten bij
de bescherming van de Internetconsument, niet in de laatste plaats in het licht van het
conflictenrechtelijke risico voor on-line aanbieders waarmee die bescherming

369
gepaard zou gaan.

Mijn voorkeur gaat om redenen van bruikbaarheid, helderheid en eenvoud uit naar
een ruime opvatting die aansluit bij het internationale karakter van het medium.
Bovendien kan hier de vergelijking worden getrokken met een internationaal
tijdschrift, waarover reeds werd opgemerkt dat deze, indien in het land van de
consument verspreid, onder de eerste totstandkomingsvoorwaarde wordt begrepen.
Het is inherent aan het karakter van het medium dat een website overal daar waar

Internettoegang bestaat beschikbaar is en voor de on-line aanbieder is dit
redelijkerwijs te voorzien. Het zal over het algemeen ook de bedoeling van de on-
line aanbieder zijn om - naast bijvoorbeeld redenen als het verhogen van de
doelmatigheid - een grotere markt te bedienen en het afzetgebied op die manier uit te
breiden. De on-line aanbieder richt zich aldus actief op de wereldwijde markt,
inclusief de landen waarin die markt voor klanten toegankelijk is. Wat mijns inziens
dan ook ten onrechte niet wordt onderkend in de restrictieve benadering, is het feit
dat - nog afgezien van de vraag of de consument inderdaad actief is - de on-line
aanbieder zelf een actieve rol speelt in het marketen van zijn product wereldwijd en
zich daar ook zeer wel bewust van zal zijn.
De moeite die de consument in deze moet doen en die hem tot een actieve consument
zou maken, is overigens betrekkelijk. On-line aanbieders adverteren in de nationale
traditionele media, zoals televisie, kranten en tijdschriften, in welk geval het on-line
aanbod niet slechts mondiaal maar eveneens specifiek op een bepaald land is gericht.
Voorts worden veel on-line aanbieders door consumenten op basis van mond-op-
mond reclame bereikt of door middel van kranten- en tijdschriftartikelen die erop
zijn gericht om de consument interessante websites te tonen. De consument moet de
informatie vervolgens weliswaar naar zich toe halen - downloaden - maar daarbij
gaat het slechts om een technisch proces, dat juridisch gezien in deze mijns inziens

366
Mankowski 19992, p. 235.

367 Zie alles Mankowski 19994 p 244-50. Verder: Mankowski 200Ob, nr  33-4.
368 Joustra 1997, Polak 1998, Van der Hof 1998, p. 428-30, Kronke 1999, Dicey & Moms 2000, p. 1288-

9, Polak 2001.
369

Zie Boele-Woelki 2000. p. 332-4, Borges 1999, onder 2.2.2 Anders: Mankowski 19992, p  234-9.
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niet relevant is. Vaak genoeg bestaat deze handeling uit niet meer dan het aanklikken
van een hyperlink op bijvoorbeeld een portal of in een e-mailbericht. De

Internetconsument gaat niet daadwerkelijk naar de on-line aanbieder toe, maar
ontvangt diens on-line aanbod - over het algemeen - gewoon thuis achter de
computer. Voorts moet een factor als noodzakelijke kennis van en in de omgang met
de technologie worden gerelativeerd; naar gelang het Internet een normaler
fenomeen in ons dagelijks leven wordt zullen deze steeds minder relevant zijn. De
generatie die op dit moment met het netwerk der netwerken opgroeit, weet
waarschijnlijk al niet anders meer.

Indien de on-line aanbieder het mondiale effect van het Internet wil indammen, is het
vrij eenvoudig om een beperking in het bestelproces aan te brengen. Het tot
uitgangspunt nemen van de objectieve intentie van de on-line aanbieder is mijns
inziens minder aanbevelenswaardig, omdat het criterium een te vrijblijvend karakter
kan hebben. Door het gebruik van bepaalde taal en valutasoort zou de on-line

370

aanbieder de indruk kunnen wekken dat slechts een bepaalde nationale markt wordt
bediend, terwijl het on-line aanbod in werkelijkheid openstaat voor een ieder die met
de betreffende taal uit de voeten kan. Vanwege de mondiale gerichtheid van het
medium dienen de beperkingen dan ook uitdrukkelijker te zijn om van een meer
specifieke gerichtheid te kunnen spreken. Dit betekent dat de on-line aanbieder het
aanbod expliciet tot een of meer bepaalde landen dient te beperken om het
conflictenrechtelijke risico te kunnen verkleinen.
Voor de on-line aanbieder vormt dit geen grote moeite en voor de consument is de
situatie duidelijk. Nogmaals zij opgemerkt dat een on-line aanbieder zich dan ook
wel aan die zelfopgelegde beperking van het conflictenrechtelijke risico moet
houden. Om in ieder geval enigszins aan de on-line aanbieder tegemoet te komen en
de regel voor hem praktisch werkbaar te laten zijn, zullen misleidende mededelingen
van de consument voor diens eigen rekening moeten komen. Meer concreet, zal de
consument die dan een onjuiste verblijfplaats opgeeft niet de toepassing van ziin

371
eigen recht moeten kunnen vorderen op grond van de bijzondere verwijzingsregel.
Resumerend zouden on-line consumentenovereenkomsten ook nu reeds zijn
inbegrepen onder het eerste element van de eerste totstandkomingsvoorwaarden van
artikel 5 lid 2 EVO. Ook is echter duidelijk geworden dat de verschillende
uitleggingen die aan deze totstandkomingsvoorwaarde worden gegeven niet
bijdragen aan helderheid en voorspelbaarheid in de praktijk. Artikel 5 EVO behoeft
voor wat betreft de eerste totstandkomingsvoorwaarde dan ook aanpassing om de
noodzakelijke duidelijkheid te bieden, waarbij de Europese wetgever de weg naar
een ruime benadering zou moeten inslaan. Met deze aanpassing kan worden
aangesloten bij de EEX-Vo, waarin uitdrukkelijk voor een ruimer criterium is
gekozen.

372

370
Zie ook Drion  1998, p.  114-5, die - terecht - meent dat het vluchten in gratuite mededelingen  op de
website niet voldoende is.

371
In deze an Mankowski 19993, p 249-50.

372
Zieparagraaf 3.3.2.1.2.
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Met het voorgaande is de eventuele vraag naar een analoge toepassing van artikel 5
EVO overbodig geworden. Niettemin zou de rechter in een voorkomend geval anders
- dat wil zeggen met conform de ruime uitleg - kunnen beslissen en kan de vraag
alsnog relevant worden. In de rechtspraak zou bijvoorbeeld kunnen worden
vastgehouden aan het onderscheid tussen passieve en actieve consument, waarbij
vervolgens de overweging dat de Internetconsument een actieve houding aanneemt
hem de bescherming van artikel 5 EVO doet ontzeggen. Deze actieve houding zou
kunnen worden aangenomen op grond van de overweging dat de consument niet 'als
het ware in zijn woonplaats wordt opgezocht' door de on-line aanbieder, maar ook

373zelf handelingen moet verrichten om de on-line aanbieder te contacteren. Het is
derhalve van belang om er op deze plaats apart op in te gaan.
Het EVO sluit analoge toepassing in principe niet uit, wat voornamelijk van belang is
om onder het EVO met nieuwe economische ontwikkelingen rekeningen te kunnen
houden. Een dergelijke uitleg mag evenwel niet in de weg staan aan een uniforme
uitleg van de bepalingen van het EVO en dient derhalve voor andere verdragsstaten

374acceptabel te zijn (zie artikel 18). Niettemin is de analoge toepassing van artikel 5
EVO op gevallen die buiten het bereik van de bepaling zouden vallen omstreden. 375

376Instructief zijn in dit verband de zogeheten Gran Canaria gevallen, waarin de

rechtskeuze door de professionele aanbieder in sommige gevallen zonder de
beperkingen van artikel 5 EVO is gehonoreerd, maar vaak ook niet. In het laatste
geval werd onder meer op basis van een analoge interpretatie de reikwijdte van
artikel 5 EVO uitgebreid naar deze gevallen.

377

Tegen een analoge toepassing spreekt het feit dat artikel 5 EVO nu eenmaal niet voor
alle consumentenovereenkomsten bedoeld is en dus reeds bij de formulering ervan
werd voorzien in de uitsluiting van bepaalde gevallen. Indien de bepaling betekenis

378wil houden, dient deze niet ongebreideld te worden opgerekt. Daar kan tegenover
worden gesteld de overweging dat bij de opstelling van het verdrag niet kon worden
overzien, welke consequenties deze beperkingen in nieuwe of onverwachte situaties
zouden hebben. Economische en technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot379

situaties die - hadden de verdragsopstellers ze kunnen voorzien - mogelijk tot een

373
Mankowski 1999a, p. 240-2, merkt  in dit verband overigens terecht op dat ook bij traditionele media
een reactie van de consument op het door de professionele aanbieder verspreide aanbod noodzakelijk
is, zodat de consument hoe dan ook nooit een geheel passieve houding kan innemen. Het punt blijft
mijns inziens dan ook dat de on-line aanbieder commerciele activiteiten heeft ontplooid die voor de
consument in diens eigen land toegankelijk zijn en waarvoor hij niet naar het land van de on-line
aanbieder hoeft te reizen.

374
Zie ook Joustra  1997, p   80, die evenwel meent dat dit geen reden  is om bij de uitleg van  het EVO
geen rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen.

375
Zie alles Reithmann & Martiny 1996, nr. 20.

376
Het gaat hierbij om de situatie, waarin Duitse consumenten op vakantie in Gran Canaria tijdens een
Duitstalige verkoopdemonstratie een eveneens Duitstalig contract tekenen met een Spaans bednj f dat
fungeert als dekmantel voor de Duitse eigenlijke verkoper, zie Joustra  1997, p.  79.

377
Reithmann & Martiny 1996, nr. 730.

378
Reithmann & Martiny  1996, nr. 724-5. Zie ook Joustra  1997, p. 79-80, met verwijzingen naar auteurs
die een gesloten stelsel bepleiten.

379
Ook in deze zin Joustra 1997, p. 79.
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andere redactie van de bepaling hadden gevoerd. Een ontwikkeling die de
verdragsopstellers zeker niet hebben voorzien, is die van een internationaal medium
dat zonder meer een mondiale uitstraling heeft en het internationaal contracteren
voor consumenten nagenoeg tot Normalfall maakt zonder dat consument en
professionele aanbieder hun land hoeven te verlaten.
Ook kan in dit verband wederom worden gewezen op de EEX-Vo, waarin de
totstandkomingsvoorwaarden ten opzichte van zijn voorganger in voor de
Internetconsument positieve zin zijn aangepast. Het EVO zou nu reeds in het licht
van deze nieuwe regeling kunnen worden geYnterpreteerd, teneinde de uniformiteit in

380
de uitleg van beide regelingen te behouden.
Al met al zou bij een restrictieve opvatting omtrent de eerste
totstandkomingsvoorwaarde een analoge uitleg te dien aanzien de on-line
consumentenovereenkomst niettemin onder het bereik van artikel 5 EVO moeten
brengen. Een andere benadering zou mijns inziens de beschermingsbehoefte van

381

de Internetconsument ten onrechte ontkennen en onvoldoende rekenschap geven van
nieuwe ontwikkelingen.

Ad 2.  Voor sluiting noodzakelijke handelingen
Een ander element onder de eerste totstandkomingsvoorwaarde is het vereiste dat de
consument de voor sluiting noodzakeli/ke handelingen in diens eigen land heeft
verncht. Op deze manier wordt het robleem van vaststelling in welk land de
overeenkomst is afgesloten ontweken.
Onder 'handeling' wordt volgens het toelichtende rapport Giuliano & Lagarde
verstaan:

'een schrijven of enige andere stap naar aanleiding van een aanbod of
reclanne.'

De consument kan derhalve ieder denkbaar medium (papier of elektronisch)
gebruiken om de transactie met de buitenlandse aanbieder tot stand te brengen. Bij
on-line consumentenovereenkomsten is aan dit element voldaan, indien de
consument de handelingen voor het aangaan van de overeenkomst vanachter zijn
computer thuis verricht, bijvoorbeeld door het on-line bestelformulier aldaar in te

383vullen en deze met een muisklik naar de on-line aanbieder te versturen. In zoverre
levert het element voor het on-line contracteren dan ook geen problemen op.
Niettemin moet worden geconstateerd dat dit element in de on-line context ernstig
tekort kan schieten. Bij de uitsluiting van dienstverlening in het buitenland op grond
van artikel 5 lid 4 onder b EVO is opgemerkt dat een wakkere consument de on-line
aanbieder er niet op zal attenderen dat de plaats van waaruit hij contracteert niet is
gelegen in zijn woonplaatsstaat. Hierdoor zou hem de bescherming van artikel 5

380
Positief: Joustra 200lb, p. 84. Vergelijk Boele-Woelki 2000, p. 333.

381
Volgens  Boele-Woelki  1997, p.  151,  Polak  1998, nr.  29 valt te betwijfelen  of de rechter tot analoge

toepassing over zal gaan
382

Rapport Guiliano & Lagarde 1980, p. 24. Zie ook Mankowski 2000b, nr. 36.
383

Zie ook Dicey & Morris 2000, p. 1289.
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EVO namelijk kunnen worden ontzegd. Ook hier zal het - tenzij hij technische
lokalisatiemiddelen inzet - voor de on-line aanbieder over het algemeen ondoenlijk

384zijn om iets anders te bewijzen. Het element is derhalve vanuit praktisch oogpunt
niet doelmatig bij on-line consumentenovereenkomsten en zou bij een aanpassing of
vervanging van het EVO dienen te worden geschrapt. Tekenend is dat het vereiste in
de EEX-Vo niet meer wordt gesteld.

385

4.3.2.1.4.2 Tweede totstandkomingsvoonvaarde
De tweede totstandkomingsvoorwaarde betreft het alternatieve vereiste dat de
aanbieder of diens vertegenwoordiger de bestelling van de consument in diens eigen
land heeft ontvangen. Veelal zal dit geval samenvallen met de middels de eerste
totstandkomingsvoorwaarde gecreeerde situatie. Niettemin hebben  de

386

verdragsopstellers op deze manier zeker willen stellen dat ook indien geen reclame
wordt gemaakt in het land van de consument deze toch wordt beschermd door het
recht van diens eigen land, indien de professionele wederpartij via een stand op een
in dat land georganiseerde tentoonstelling of beurs een overeenkomst met de
consument is aangegaan of aldaar een filiaal of agentschap met vaste vestiging
heeft.387

Over het algemeen zal bij on-line consumentenovereenkomsten geen sprake zijn van
fysieke aanwezigheid van de on-line aanbieder in het land van de consument, zoals
in geval van een beurs of tentoonstelling, tenzij het een binnenlandse on-line
aanbieder betreft. Wel kan de on-line aanbieder berichten door de consument laten
versturen naar een e-mailbox in het land van de consument en deze vanuit het land
waar hijzelf is gevestigd ophalen of automatisch laten doorsturen naar de mailbox in
dat land. Indachtig het toelichtende rapport is dit mijns inziens echter niet de situatie

388
waarop deze bepaling ziet.     Wel zou in dat geval eventueel sprake kunnen zijn van
een vertegenwoordigingssituatie, waarbij de door de on-line aanbieder ingeschakelde
intermediair de on-line bestelling van de consument in diens eigen land ontvangt.
Het begrip 'vertegenwoordiger' wordt autonoom uitgelegd en omvat alle personen

389die namens de handelaar optreden. Dat betekent dat geen sprake hoeft te zijn van
een vertegenwoordigingsrelatie tussen principaal en vertegenwoordiger in juridische
zin. In de on-line omgeving kan worden gedacht aan een intermediair die een

390

portal in stand houdt, waar tevens (een link naar de) de website van de on-line
aanbieder beschikbaar is. Een ander voorbeeld is een service provider die de website
van de on-line aanbieder host, dat wil zeggen op een van zijn servers aan de
buitenwereld aanbiedt, dan wel de on-line aanbieder ruimte biedt om e-mailberichten
op te slaan. In deze voorbeelden kan de intermediair in het land van de consument
zijn gevestigd. Dat wil echter niet tevens zeggen dat in dat land ook de bestelling van

384
Ook in deze zin Kronke  1996, p. 988, Van der Hof 1998, p. 429. Anders: Thorn  1999, p. 5 en  8.

385
Zie Bygrave, Foss & Lenda 1999, onder 2.1, die het laten vallen van dit vereiste bekritiseren.

386
Rapport Guiliano & Lagarde  1 980, p. 24, Plender  1991, p. 129, Dicey & Morris 2000, p.  1289.

387
Rapport Guiliano & Lagarde 1980, p. 24

388
Ook in deze zin Borges 1999, onder 2.1. Anders: Schu 1997, p. 216.

389
Rapport Guiliano & Lagarde 1980, p. 24

390
Dicey & Morris 2000, p. 1289.
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391de consument wordt ontvangen. Dit is slechts het geval wanneer de on-line
aanbieder bij de in het land van de consument gevestigde intermediair een mailbox
heeft, waar het e-mailbericht door de consument naartoe wordt gestuurd dan wel een
server wordt gebruikt via welke de on-line bestelling geautomatiseerd wordt
verwerkt. Voor de consument is de plaats waar de on-line aanbieder de bestelling

392
ontvangt in de meeste gevallen echter helemaal met kenbaar. Mogelijk kan het
door de on-line aanbieder gebruikte e-mailadres als maatgevend worden

393
aangemerkt, zij het dat een e-mailadres over het algemeen geheel niet zichtbaar is
of niet wordt gebruikt bij het bestellen via een on-line formulier. Het vormt dan ook
geen oplossing.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het ondoenlijk en irreeel is om een
dergelijke voorwaarde ten aanzien van on-line consumentenovereenkomsten te
hanteren, omdat de plaats waar de bestelling wordt ontvangen volkomen irrelevant

394
en willekeurig is. Wat telt voor de totstandkoming van de on-line overeenkomst is
dat de communicatie vlekkeloos - zonder technische storingen en andere
calamiteiten - verloopt, niet waar de hulpmiddelen voor het realiseren van de
communicatie - zoals mailbox en server - zich geografisch gezien bevinden.
Praktisch gezien zal deze voorwaarde in het geval van on-line
consumentenovereenkomsten dan ook niets toevoegen aan de eerste

totstandkomingsvoorwaarde (zie hierover paragraaf 4.3.2.1.4.1)

4.3.2.1.5  Beperking van de algemene rechtskeuzebevoegdheid  in  artikel  5  EVO

4.3.2.1.5.1 Algemeen
Bij door consumenten gesloten overeenkomsten geldt in beginsel mede de
hoofdregel van artikel 3 EVO betreffende de bevoegdheid van partijen om het
toepasselijk recht voor hun overeenkomst vrijelijk te kiezen. De

rechtskeuzebevoegdheid ex artikel 3 EVO wordt evenwel beperkt door artikel 5
EVO, indien de betreffende overeenkomst door de bepaling wordt bestreken. Op de
voorwaarden voor toepassing van artikel 5 EVO werd in voorgaande paragrafen
ingegaan.
De beperking houdt in dat de consument door de rechtskeuze niet de bescherming
mag verliezen, welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht
van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft (artikel 5 lid 2 aanhef EVO ).
Hierbij is van de veronderstelling uitgegaan dat het recht van het land van de gewone
verblijfplaats van de consument gunstiger is dan het gekozen recht. Indien evenwel
het gekozen recht gunstiger is dan het recht van de gewone verbli laats van de
consument, dan vindt dat recht volgens velen alsnog toepassing Het begrip

391
Anders Waldenberger   1996,   p.   2371, die curieuzerwijs meent  dat de bestelling   door de on-line
aanbieder op het beeldscherm van de consument wordt ontvangen.

392
Ook in deze zin Kronke  1996, p. 988-9, Schu  1997, p  216.

393
In deze zin Mankowski 1999a, p. 253.

394
Niet consequent Schu 1997, p. 216-7: plaats van een website is willekeurig maar in dit geval niettemin
conflictenrechtelijk relevant.

395
Plender 1991, p. 130, Reithmann & Martiny 1996, nrs. 713 en 741, Joustra 1997, p. 314, Dicey &
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'dwingende bepalingen' is identiek met het begrip dat is gebruikt in artikel 3 lid 3
EVO. Het gaat om bepalingen, waarvan partijen in een intern geval niet bij

396overeenkomst kunnen afwijken, met dien verstande dat de onder artikel 5
bedoelde bepalingen specifiek gericht dienen te zijn op de bescherming van de

307consument.
Gezien de eerdere conclusie dat de on-line consumentenovereenkomst in beginsel
door artikel 5 EVO wordt bestreken, kan de on-line aanbieder dwingende regels van
consumentenrecht van landen waarin met consumenten online wordt gecontracteerd
in de regel niet door een rechtskeuze opzij zetten. Hij zal zich met andere woorden
bij de inrichting van het transactieproces en de uitvoering van de on-line
overeenkomst rekenschap moeten geven van deze regels. Indien hij dit gevolg
onwenselijk acht, kan hij ervoor kiezen het on-line aanbod uitdrukkelijk tot een of
meer bepaalde rechtsgebieden te beperken. Door zijn on-line aanbod specifiek te
richten op slechts enkele landen en ook alleen met consumenten in die landen te
contracteren, kan hij het conflictenrechtelijke risico namelijk beperken tot die landen.
(zie uitgebreider paragraaf 4.3.2.1.4.1).

4.3.2.1.5.2 Internationaliteitsvereiste
Op deze plaats is het van belang nogmaals terug te keren naar het in paragraaf
4.2.1.1.3 reeds behandelde internationaliteitsvereiste in het kader van artikel 3 EVO
dat tevens de grondslag vormt voor de rechtskeuze ten behoeve van on-line
consumentenovereenkomsten. Aldaar werd ten aanzien van on-line B2B relaties
uiteengezet om welke redenen het internationaliteitsvereiste zou moeten worden
verruimd naar alle on-line overeenkomsten, met uitzondering van slechts die
gevallen, waarin de binnenlandse on-line aanbieder zijn aanbod uitdrukkelijk tot de
binnenlandse markt heeft beperkt. Belangrijkste overwegingen waren het gebrek aan
geografische kenbaarheid bij bepaalde on-line afgesloten overeenkomsten en het
grote belang van het via een rechtskeuze scheppen van rechtszekerheid vooraf
Voorts verleent het door partijen contracteren op een internationale marla de
overeenkomst veelal een per definitie internationaal karakter. De vraag die rijst is of
hetzelfde onverkort geldt of zou moeten gelden voor de on-line
consumentenovereenkomst.
Het gebrek aan geografische kenbaarheid kan ook in on-line B2C relaties spelen,
wanneer de on-line aanbieder niet uitdrukkelijk de NAW-gegevens van de
consument als noodzakelijke vereiste voor het succesvol afronden van het
bestelproces stelt dan wel de consument in dat geval onjuiste gegevens verstrekt. De
plicht tot het verstrekken van NAW-gegevens zullen on-line aanbieders naar
verwachting wel (laten) inbouwen in het transactieproces. Anders dan in on-line 828
transacties waar soms juist belang bestaat bij anonieme transactieprocessen, heeft de
on-line aanbieder groot belang bij het verkrijgen van deze gegevens alvorens de on-
line overeenkomst tot stand komt. Het moet mogelijk zijn om de consument het
bestelde in geval van een fysiek product te kunnen leveren en hem bij conflict in de

Morris 2000, p. 1290. Kritisch: Strikwerda 1995, nr. 215.
396

Plender  1991, p. 130, Reithmann & Martiny  1996, nr. 739, Dicey & Morris 2000, p.  1290.
397

Dicey & Morris 2000, p. 1290.
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fysieke wereld te kunnen traceren. Ook vormen persoonsgegevens voor de on-line
aanbieder een belangrijke waardevolle aanwinst vanuit informatief en marketing
oogpunt. Op grond van privacyoverwegingen kan de consument dus wel degelijk
belang hebben bij anonieme transactieprocessen, maar deze belangen staan op
gespannen voet met de genoemde belangen van on-line aanbieders. Over het

398
algemeen zullen on-line aanbieders dus wel om dergelijke gegevens vragen.
Consumenten kunnen in dat geval al dan niet bewust onjuiste gegevens aan de on-
line aanbieder verstrekken. Indien dit per ongeluk - bijvoorbeeld door een typefout -
gebeurt, zal de consument de on-line aanbieder alsnog van de juiste gegevens op de
hoogte moeten stellen. Het spreekt voor zich dat de consument dan wel toegang tot
contactgegevens van de on-line aanbieder moet hebben en deze doet er dan ook goed

399
aan om dergelijke informatie duidelijk op de website te vermelden.    Overigens mag
mijns inziens van de consument worden verwacht dat deze de nodige zorgvuldigheid
betracht bij de verstrekking van zijn gegevens. Om de on-line aanbieder tegen
misleiding, onachtzaamheid dan wel onzorgvuldigheid door de consument te
beschermen, zou de consument in voorkomende gevallen de bescherming van artikel
5 EVO moeten worden ontzegd.

Een andere kenbaarheidskwestie die in dit verband relevant is, betreft de
hoedanigheid van de consument. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven, welke factoren
- in het algemeen betrekking hebbende op de inhoud van het aanbod - een rol
kunnen spelen bij de mogelijkheid om de hoedanigheid van de wederpartij vast te
stellen. In minder duidelijke gevallen kan het bedrijf uitdrukkelijk informatie omtrent
de hoedanigheid van de klant verzoeken of - bijvoorbeeld wanneer de on-line
aanbieder niet verstrikt wil raken in het web van het consumentenrecht - het aanbod
uitdrukkelijk beperken tot professionele gebruikers. Het kan de professionele
aanbieder dan, zo meen ik, niet worden aangerekend, wanneer de consument zich
onterecht uitgeeft als professionele partij (zie alles paragraaf 3.3.2.1).

Bij de behoefte om door middel van een rechtskeuze rechtszekerheid te creeren in
een contractuele relatie is de hoedanigheid van partijen in beginsel irrelevant. Zowel
in B2B als B2C relaties zullen partijen duidelijkheid over het toepasselijk recht bij
een eventueel conflict waarderen en prefereren. Zowel voor de on-line aanbieder als
de consument bestaat in het bijzonder belang bij de toepassing van een voor hem
gunstig of bekend recht. Bij internationale transacties zal dat recht in beide gevallen
voor on-line aanbieder en consument vaak een ander zijn. In het eerste geval is een
recht dat mogelijk minder gericht is op de bescherming van de consument gunstiger
voor de on-line aanbieder, terwijl voor de consument het omgekeerde geldt. In het
tweede geval zal elk der partijen met een ander recht bekend zijn, indien beide uit

398
De verwerking van dergelijke gegevens, zijnde persoonsgegevens, is vervolgens wei gebonden aan
regels in relevante wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens  Zie in het algemeen
Prins & Berkvens 2000.

399
Zie ook artikel 5 richtlijn 2000/31/EG betreffende de elektronische handel, waarin de lidstaten van de
Europese Unie een wettelijke plicht om onder meer naam, adres en e-mail adres op de website te
verstrekken aan on-line aanbieders moeten opleggen.
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verschillende landen komen. Aangezien voor on-line consumentenovereenkomsten
een bijzondere verwijzingsregel geldt of in ieder geval zou moeten gelden, zal de on-
line aanbieder middels de rechtskeuze niet de dwingende bepalingen van het recht
van de gewone verblijfplaats van de consument opzij kunnen zetten. De on-line
aanbieder kan met de rechtskeuze hoe dan ook dus slechts ex ante rechtszekerheid
bereiken, voor zover het gekozen recht niet door dwingend consumentenrecht uit het
land van de consument opzij wordt gezet. Dat betekent echter ook dat het gevaar van
omzeiling van de dwingende regels van het recht waarmee de overeenkomst
uitsluitend is verbonden, hetwelk artikel 3 lid 3 EVO in interne gevallen wil
voorkomen, hier niet speelt. De voor on-line B2B contracten gepropageerde ruime en

pragmatische benadering van het internationaliteitsvereiste zou derhalve zonder veel

problemen hier kunnen worden overgenomen. Aldus zouden on-line
consumentenovereenkomsten als internationaal moeten worden beschouwd, tenzij
het on-line aanbod van de binnenlandse aanbieder uitdrukkelijk tot het land van de
consument is beperkt. De reden voor de ruime benadering bij on-line B2B
overeenkomsten - ten volle benutten van de partijautonomie - gaat hier vanwege de

bijzondere verwijzingsregels voor consumentenovereenkornsten evenwel niet op.
Verruiming van het internationaliteitsvereiste is in on-line 82( relaties derhalve

weinig zinvol.

4.3.2.1.6  Formele geldigheid van on-line consumentenovereenkomsten
In paragraaf 4.2.1.1.7.2 werd aangegeven dat de formele geldigheid van
overeenkomsten door artikel 9 EVO wordt bestreken, hetwelk via de alternatieve
aanknoping een ruime regeling voor de vaststelling van het toepasselijk recht te dien
aanzien bevat. Ingevolge artikel 9 lid 5 EVO zijn consumentenovereenkomsten,
welke worden beheerst door artikel 5 EVO hiervan echter uitgezonderd. In dat geval
wordt ten aanzien van de formele geldigheid van de overeenkomst evenals in artikel
5 lid 3 EVO aangeknoopt bij de gewone verblijfplaats van de consument. Ook de on-
line consumentenovereenkomst zal - zo kon eerder worden gelezen - in de reget

400
onder het verwijzingsregime van artikel 5 EVO (moeten) vallen, zodat de

voordelen van een alternatieve aanknoping hiervoor wegvallen.
De reden voor deze regel is de bij consumentenovereenkomsten bestaande nauwe

401
band tussen materiele en formele vereisten. Vormvoorschriften kunnen een
belangrijke functie vervullen bij de bescherming van de consument onder meer door

402
hem te beschermen tegen overijling en fraude. De grote vrijheid die de
facultatieve regel van artikel 9 EVO voor overige overeenkomsten biedt, wordt hier
dan ook als onwenselijk beschouwd. Dat betekent dat on-line aanbieders rekening403

moeten houden met eventuele vormvoorschriften van alle rechtsstelsels waarin met

400 Indien dat niet het geval is, kunnen vormvoorschriften die internationaal dwingend recht vormen

langs  de  weg van  artikel  7 EVO mogelijk nog doorwerken, Reithmann & Martiny  1996,  nr.  572,
Vonken  1997, art. 9-14-24. Zie paragmaf 4.4.1  over deze bepaling.

401
Vonken  1997, art. 9-25.

402
Zie paragraaf2.2.2.

403
Vergelijk Reithmann & Martiny    1996,   nr.   565, die aangeeft   dat   ook voor andere soorten

overeenkomsten de facultateive regel van artikel 9 EVO te ruim kan zijn.
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Internetconsumenten wordt gecontracteerd. Vormvereisten kunnen aldus een grote
belemmering voor het elektronische rechtsverkeer vormen: enkel door hun bestaan
maar ook voor zover onduidelijk is of en, zo ja, op welke wijze hieraan langs
elektronische weg aan kan worden voldaan. Overheden hebben mijns inziens een
belangrijke taak om vormvereisten in hun wetgeving te

heroverw en en
zo mogelijk

te verwijderen of aan te passen in het licht van on-line context. Daarmee zij niet
gezegd dat vormvereisten geen gerechtvaardigde bestaansreden meer hebben, maar
er kan op een andere manier naar worden gekeken. Niet vanuit een technische
benadering, waarbij pen en papier het uitgangspunt zijn en gezocht wordt naar
mogelijke elektronische equivalenten hiervoor, maar vanuit een functionele
benadering. Functies van geschrift en handtekening zouden in de on-line context

405aldus (op andere wijze) kunnen worden vervuld. Zo kan bijvoorbeeld aan de
waarschuwingsfunctie worden voldaan door het creeren van een transparant on-line
transactieproces en het daarbinnen expliciet inbouwen van duidelijk kenbare
mededelingen dat verderklikken al dan niet leidt tot een on-line overeenkomst.
Daarenboven kan bescherming tegen overijling worden geboden door de

406Internetconsument een herroepingsrecht te geven.

4.3.2.2 Het conjlictenrecht in de Verenigde Staten

De traditionele choice of law benaderingen kennen geen bijzondere
verwijzingsregels voor de consumentenovereenkomst. Dit betekent dat de regels en
richtlijnen die met betrekking tot de on-line B2B overeenkomsten zijn besproken in
beginsel ook van toepassing zijn op de on-line consumentenovereenkomst. Deze
situatie hangt onder meer samen met het feit dat choice of law met betrekking tot
consumentenovereenkomsten veelal interstate en dus niet internationale geschillen
betreft en er op federaal niveau materiele regelingen van consumentenrecht bestaan.
Bovendien heeft het common law tussen de staten zich op dit gebied op een
vergelijkbare wijze ontwikkeld, waardoor er minder bezwaar bestaat tegen
bijvoorbeeld de toepassing van de lex fbri bij interstatelijke B2C geschillen.407 Het
consumentenrecht binnen de Verenigde Staten varieert mogelijk te weinig om
bijzondere verwijzingsregels noodzakelijk te maken. Een andere reden voor het
ontbreken van bijzondere verwijzingsregels is waarschijnlijk gelegen in het feit dat
het Amerikaanse choice  of law niet  het  oogmerk  heeft  om a priori regels te geven
voor de vaststelling van het toepasselijk recht voor overeenkomsten in het algemeen,
noch voor consumentenovereenkomsten. Het is de bedoeling op basis van de

408omstandigheden van het individuele geval te komen tot een rechtvaardig resultaat.
Om dat resultaat te bereiken, kan het feit dat een overeenkomst is gesloten tussen een

404
Zie ook artikel 9 richtlijn 2000/31/EG betreffende elektronische handel.

405
Zie paragraaf 1.1.2  waar het invoeren van tijdselementen  in het recht wordt genoemd.  Dit is  een
(andere) manier om consumenten tegen overijling te beschermen. Transparantie van relevante
informatie alsmede het on-line bestelproces zijn andere elementen die hieraan kunnen bijdragen.406
Vergelijk artikel 6 richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop op afstand.

407
Vitta  1982, p. 6-7, in het algemeen. Zie ook Juenger 1982, p. 129-30, Lando 1982, p. 27.408
Zie Hay 1991, p. 397-8.
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professionele aanbieder en een consument wel degelijk een rol spelen bij de
vaststelling van de toepasselijke rechtsnormen. Dat betekent dan ook dat de
consument niet overgeleverd behoeft te zijn aan de door een professionele aanbieder
opgelegde keuze voor het recht van een land waar de consument niet bekend mee is,
noch bescherming van ondervindt. In het nu volgende worden eerst de grenzen aan
de rechtskeuzebevoegdheid bij on-line B2C overeenkomsten besproken (paragraaf
4.3.1.2.1). Vervolgens worden enkele recente ontwikkelingen behandeld, waaruit
blijkt dat de aandacht voor de positie van de consument op het gebied van choice of
law groeiende is (paragraaf 4.3.1.2.2).

4.3.2.2.1  Beperkingen aan de rechtskeuze
Bij de subjectieve verwijzing kan de rechter rekening houden met het feit dat de
consument bij het on-line contracteren een zwakkere positie inneemt ten opzichte
van diens professionele wederpartij. Een rechtskeuze ten behoeve van een on-line
B2C overeenkomst zal dus niet in alle gevallen door de rechter worden geaccepteerd.
In de literatuur wordt in afwijking daarvan voorgesteld om de rechtskeuze bij on-line
consumentenovereenkomsten in het algemeen wel toe te staan, maar voorts wel te

409
zorgen voor een redelijke basisbescherming voor de consument. Het uitgangspunt
van en meteen ook de zwakke schakel in deze opvatting is echter dat de bedrijven uit
zichzelf reeds het beste voor zouden hebben met de consument. Hieraan kan -

410
uitzonderingen natuurlijk daargelaten - echter worden getwijfeld.
Bij de beperkingen die in het Amerikaanse recht aan de rechtskeuze worden gesteld,
kan tussen twee gevallen worden onderscheiden: (a) ten eerste het geval waarin de
clausule als zodanig ongeldig is (materiele ongeldigheid) en (b) ten tweede het geval
waarin de clausule in beginsel geldig is, maar niettemin door de rechter opzij wordt
gezet op basis van public policy overwegingen.

Ad a. In het eerste geval is de rechtskeuzeclausule ongeldig op grond van een
wilsgebrek, bijvoorbeeld »ud, duress of overreaching, waardoor geen

411overeenkomst tussen partijen is ontstaan. Onder welk recht dit zal worden getoetst
is niet eenduidig, omdat  in dit verband zowel wordt verwezen naar de lex foriA12  als

413ook het gekozen recht. Aangezien het hier uiteindelijk een zaak van materieel
overeenkomstenrecht betreft, wordt er niet verder op ingegaan.

Ad b.  Ofschoon het leerstuk van de public policy in paragraaf 4.4 pas aan de orde is,
is het toch van belang om er hier al op in te gaan. Aangezien bijzondere
verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten in het Amerikaanse recht over
het algemeen ontbreken, is bescherming van consumenten voornamelijk afhankelijk

409
Johnson, Crawford & Jain 1999.

410
Zie ook Consumers International, International Survey Shows Internet Shopping Still A Minefield,
<http://www.consumersintemational.org/news/pressreleases/ShopOnline2001.html>.

411
Zie bijvoorbeeld 7lte Bremen v. Zapata C Shore Company, 407 US 1, 32 L. Ed. 2d 513, 522 (1972)
en Kolentus v. Avco Com., 798 F. 2d 949, 12 (S.D.Ind. 1986).

412
§  187 Restatement (Second) Conflict ofLaws, comment (b). Zie ook Schu  1997, p. 201.

413
Scoles/Hay 1992, p. 661-2.

209



HOOFDSTUK 4

van de vraag of handhaving van de rechtskeuze strijdig is met een fundamenml
public policy van een staat. Het forum kan dan een - in wetgeving neergelegd -
belang hebben en laten doorwerken in het verwijzingsproces bij de bescherming van
de consument, indien sprake is van zogeheten adhesion contracts ofwel een

414overeenkomst met een take-it-or-leave-it karakter. Niet altijd zal de enkele
onevenwichtigheid tussen parnjen - bijvoorbeeld een professionele partij tegenover
een consument - en het ontbreken van enige onderhandeling over het beding door
consument en on-line aanbieder voldoende zijn voor het ongeldig verklaren van de
clausule. Ofschoon dergelijke overeenkomsten door de rechter over het algemeen
kritisch worden bezien, zijn ze niet per definitie ongeldig. Hiervoor zal veelal toch
eerst sprake moeten zijn van substantial injustice of een onrechtvaardig resultaat

415
(unconscionability) ten opzichte van de persoon aan wie de voorwaarden zijn
opgelegd.

416

De in een adhesion contract opgenomen rechtskeuze kan bijvoorbeeld op basis van
de  lex fori worden genegeerd  door de rechter, wanneer het gekozen recht nadelig  is

417voor de consument (begunstigingsbeginsel). Het meest duidelijke voorbeeld
hiervan is de verzekeringsovereenkomst, in welk geval een rechtskeuze slechts wordt
gehonoreerd indien het gekozen recht meer bescherming biedt aan de verzekerde of

418
verzekeringnemer dan het objectief toepasselijke recht. Een factor van betekenis
kan zijn of de voorwaarde(n) op de website kenbaar kunnen zijn voor de consument,
inhoudende dat de clausule met onnodig ingewikkeld - bijvoorbeeld door veelvuldig
moeten doorklikken op onduidelijke hyperlinks - te vinden moet zijn voor de

419consument. De clausule op zich is niet per definitie ontoelaatbaar, maar zal door
de rechter opzij worden gezet indien sprake is van substantial injustice ten opzichte420van de consument.
Veel staten kennen voorts zogeheten non-waiver statutes, waarin partijautonomie

421met betrekking tot onder meer consumentenovereenkomsten wordt beperkt. De
naam refereert aan het verbod om afstand te doen van bepalingen van
consumentenbescherming, bijvoorbeeld door middel van een rechtskeuze voor een
ander recht. Zeker wanneer het recht van de staat dat de statute kent objectief van

414
Ehrenzweig 1953, p. 1075 en 1077-8. Zie ook Schu 1997, p. 205.

415
Zie bijvoorbeeld Kolentus v. Avco Corp., 798 F. 2d 949,26-7 (S.D.lnd. 1986): '(the) basic test of
unconscionability is whether, in view of the general commercial setting and the circumstances
existing at the time of entering into the contract, the clauses at issue are so one-sided as to be
oppressive and unfair to the plaintiff'.

416
§  187  Restatement  (Second)  Conflict  of Laws, comment  eb).

417
Zie Symeonides 2001, onder III.A. la., onder verwijzing naar Long v. Holland American Law
Westours. Inc., 26 P.3d 430 (Alaska 2001): relevant is of de staat een belang heeft bij de toepassing
van  de  /ex fort en niet-toepassing daarvan  in  zou gaan tegen  een fundamental public policy  van  de
staat. In deze zaak was voor de rechter mede relevant dat de lexfori op grond van § 188 Restatement
(Second)  Conflict OfLaws het objectief toepasselijk recht was.

418 Zie alles Scoles/Hay 1992, p. 666-7. Zie ook Ehrenzweig 1953, p. 1078,1083 en 1085
419

Zie paragraaf 2.2 1, alwaar wordt verwezen naar Amerikaanse rechtspraak over de geldigheid van on-
line algemeene voorwaarden.

420
§  181  Restatement (Second)  Conflict of Laws, comment (b)

421
Zie reeds paragraaf 3.3.2 2.2.
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toepassing is op de consumentenovereenkomst, zal de rechter handhaving van de
rechtskeuze - op grond van strijd met een public policy - afwijzen. Dit is des te

422
waarschijnlijker wanneer het om de lex fori gaat.

4.3.2.2.2 Internationaliteitsvereiste
De vraag rijst of de eerder in B2B context verdedigde verruiming van het

423internationaliteitsvereiste eveneens naar on-line B2C overeenkomsten zou moeten
worden doorgetrokken. Anders dan onder het EVO kent het Amerikaanse choice of
law geen bijzondere verwijzingsregels voor internationale en interstatelijke (on-line)
consumentenovereenkomsten. Voor eventuele bescherming is de Internetconsument
daarmee sterk afhankelijk van het bestaan van beschermingsbepalingen in het
materiele recht (van de lex jon) en de mogelijkheden van doorwerking daarvan op
grond van public policy overwegingen. Voor de on-line aanbieder kan een
rechtskeuze onder omstandigheden hier dus eerder zinvol zijn dan onder het EVO het
geval is. Het eerder geformuleerde uitgangspunt dat de Internetconsument424

conflictenrechtelijke bescherming verdient, komt daarmee echter onder druk te staan.
Een verruiming van het internationaliteitsvereiste zou verder afbreuk kunnen doen
aan het beschermingsbeginsel en is mijns inziens dan ook niet wenselijk.
In dit verband dient erop te worden gewezen dat het vereiste van een wezenlijk
verband dat in het kader van de rechtskeuze wordt gesteld teneinde interstatelijkheid
of internationaliteit zeker te stellen, ook bij de on-line consumentenovereenkomsten

425
een beperking van de rechtskeuzebevoegdheid kan betekenen. Mogelijk zal de
keuze voor een niet aan de overeenkomst gerelateerd recht niet worden gehandhaafd

426door de rechter. Dat betekent echter nog niet dat de Internetconsument in een
dergelijk geval de bescherming van (dwingende bepalingen van) het eigen
consumentenrecht geniet. De keuze voor het recht van het  land of de staat van de on-
line aanbieder kan namelijk eveneens een wezenlijk verband in deze zin opleveren.

4.3.2.2.3 Recente ontwikkelingen
Recente wetgeving laat zien dat bijzondere verwijzingsregels voor
consumentenovereenkornsten inmiddels ook in het Amerikaanse recht zijn entree
zullen doen of reeds hebben gedaan. Over de redenen werd hiervoor reeds
gespeculeerd en de overwegingen van de wetgever - in beide gevallen de NCCUSL
- geven helaas geen nadere aanwijzingen over het waarom van de bepalingen. In het
nu volgende wordt ingegaan op (a) § 1-301 Revised UCC respectievelijk (b) § 109
UCITA.

422
Alles Symeonides   200 L onder   Ill.A. 1 c, onder verwijzing naar America   Online,   Inc. v. Superior
Court, 108 Cal. Rptr. 2d 699 (Calif. App. 2001), McLoud Construction, Inc. v. Home Depot USA,
Inc., 149 F.Supp.2d 695 (E.D. Wis. 2001),Ferdine v. Ensco (211shore Co.. 255 F. 3d 246 (5* Cir.
2001).

423
Zie paragrafen 4.2 1.2.3 er,4.2.113.

424
Zie paragraaf 4.3.2.1.5.2.

425
Zie reeds paragraaf4.21.23.

426
In deze zin Shu 1997, p. 204.
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Ada. § 1-301 Revised UCC introduceert een bijzondere conflictregel met betrekking
tot de rechtskeuzebevoegdheid voor B2C overeenkomsten, die is geinspireerd door
UCC § 2A-106 betreffende leases en het hiervoor behandelde artikel 5 EVO.

427 428

De overeenkomst dient onder de regel een reasonable relation te hebben met de staat
of het land waarvan het recht is gekozen. Voorts mag de consument door de
rechtskeuze niet de bescherming van het dwingende recht van het land van zijn
gewone verblijfplaats verliezen, indien de consument hier bescherming aan ontleent.
Voorts bevat deze bepaling een bijzondere regel voor het geval dat de consument een
overeenkomst betreffende de koop van roerende zaken in een ander land dan zijn
woonplaatsland afsluit en ook in dat land de goederen ontvangt. De consument mag
dan - ondanks een rechtskeuze - niet de bescherming van de dwingende bepalingen
van dat land verliezen, wanneer hij daar bescherming aan ontleent. Hierbij gaat het
om zogeheten face-to-face transacties, zodat deze regel hier verder buiten
beschouwing blijft.

Opvallend in deze bepaling is de - hernieuwde - introductie van het reasonable
429relation vereiste. Het betekent - anders dan bij B2B overeenkomsten - niet alleen

dat de transactie een internationaal karakter moet hebben, maar er wordt wel degelijk
een verband vereist tussen overeenkomst en het land waarvan het recht in de
betreffende clausule is gekozen. Het vereiste wordt namelijk herhaald ten aanzien
van de consumentenovereenkomst (sub (d) (1)), nadat het bij de definitie van
'internationale transactie' (sub (a) (1)) reeds is genoemd. In de toelichting kan voorts
worden gelezen dat het reasonable relation element in de definitie van internationale
transactie niets anders betekent dan dat de overeenkomst internationaal moet zijn.
Met andere woorden, hieraan kan ook zijn voldaan wanneer sprake is van
internationaliserende factoren, terwijl de transactie overigens geen verband heeft met
het gekozen recht. Het reasonable relationship vereiste is hier naar mijn mening dan
ook niet op zijn plaats. In het tweede geval - de consumentenovereenkomst -
onthoudt de toelichting zich van uitleg. Mijns inziens is het niet noodzakelijk het
vereiste nogmaals en strenger te stellen bij consumentenovereenkomsten, omdat de
consument op grond van sub (d) (1) reeds niet de bescherming mag worden ontzegd
van het recht van diens gewone verblijfplaats. Het reasonable relation vereiste voegt
niets toe aan die bescherming, tenzij het recht dat - afgezien van de lex consumptoris
- verband houdt met de transactie voorziet in (meer) bescherming van consumenten.
Maar dat kan evenzo goed gelden voor een neutraal rechtsstelsel. Het
internationaliteitsvereiste als zodanig is derhalve voldoende.
Aangezien met § 1-301 Revised UCC uitdrukkelijk is bedoeld aansluiting te zoeken
bij de aanknoping aan de gewone verblijfplaats van de consument ex artikel 5 EVO

427 Dit artikel bepaalt onder (a): '(i)f the law chosen by the parties to a consumer lease is that of a
jurisdiction other than a jurisdiction in which the lessee resides at the time the lease agreement
becomes enforceable or within 30 days thereafter or in which the goods are to be used, the choice of
law is not enforceable'.  Aanvankelijk  was  § 1-301 Revised UCC geheel gebaseerd op deze bepaling,
maar later zijn in het voorstel enkele, door artikel 5 EVO ingegeven wijzigingen aangebracht.

428
Zie ook § 2-104 Revised UCC betreffende de verhouding tussen de UCC en federal of statelijk
consumentenrecht.

429
Zie paragraaf 4.2.1.2.3 uitgebreider over het vereiste.
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kan op deze plaats worden verwezen naar hetgeen hierover gezegd is in paragraaf
4.3.1.1.5.

Ad b. § 109 UCITA kent een beperking van de rechtskeuze met betrekking tot on-
line B2C overeenkomsten, in de zin dat de rechtskeuze niet wordt gehandhaafd
indien het gekozen recht afwijkt van het onder deze bepaling objectief toepasselijke
dwingende recht. § 109 UCITA maakt vervolgens onderscheid tussen gevallen
waarin (aa) off-line en (bb) on-line wordt geleverd.

Ad aa. Bij off-line levering is het recht van het land waar de levering heeft of zou
moeten hebben plaatsgehad het objectief toepasselijke recht. Met de rechtskeuze mag
derhalve niet worden afgeweken van de dwingende bepalingen van het recht van het
land van levering. Veelal zal deze plaats in het geval van de on-line
consumentenovereenkomst naar verwachting samenvallen met de woonplaats van de
consument. De bepaling zal over het algemeen dan ook niet noemenswaardig
afwijken van het resultaat onder § 1-301 Revised UCC. Niettemin zouden beide
bepalingen beter op elkaar moeten worden afgestemd, met dien verstande dat ook
hier bij voorkeur wordt aangeknoopt   bij de gewone verblij fplaats    van   de
Internetconsument.

Ad bb. Bij overeenkomsten waarbij on-line wordt geleverd en overeenkomsten
betreffende de toegang tot informatiesystemen kan de rechtskeuze in beginsel niet de
dwingende bepalingen van het recht van de plaats van vestiging van de licentiegever
opzij zetten. Op grond van de most signi#cant relationship benadering kan een ander
objectief toepasselijk recht worden bepaald, waarvan vervolgens de dwingende
bepalingen doorwerken. Dit is mogelijk wanneer de verwijzingsregel tot toepassing
van buitenlands - ofwel niet-Amerikaans - recht leidt en dit recht minder
bescherming en rechten biedt dan de UCITA aan de niet in het betreffende land
woonachtige of gevestigde partij. Hierna zal blijken dat deze bepaling in combinatie
met de bijbehorende toelichting verwarring schept, omdat niet duidelijk is of er
sprake is van het beschermingsbeginsel of het restrictievere public policy leerstuk.
Mijns inziens is het voorts ongelukkig dat aldus onderscheid wordt gemaakt tussen
producten die slechts naar de vorm verschillend zijn enerzijds en tussen fysieke
producten en diensten anderzijds. Om redenen van (rechts)eenheid en duidelijkheid
verdient het mijn voorkeur dat aansluiting wordt gezocht bij § 1-301 UCC.

4.3.2.3 Vergelijking

Het EVO kent bijzondere verwijzingsregels op het gebied van

consumentenovereenkomsten, op grond waarvan dwingend consumentenrecht van de
gewone verblijfplaats van de consument ondanks een rechtskeuze voor een ander
recht van toepassing blijft. Overigens is in de huidige redactie van het artikel
onduidelijk of on-line overeenkomsten hieronder zijn begrepen. Een ruime uitleg van
de totstandkomingsvoorwaarden is mijns inziens mogelijk en wenselijk en zal in het
nu volgende als uitgangspunt worden gehanteerd. Vanuit het oogpunt van
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duidelijkheid en rechtszekerheid is het echter van belang dat de bepaling bij een
revisie van het EVO wordt aangepast.
Het traditionele Amerikaanse conflictenrecht kent geen (duidelijke) bijzondere
verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten. De rechtskeuze voor een ander
recht dan dat van de woonplaats van de consument is in beginsel een geldige
rechtskeuze. Niettemin kunnen op grond van het algemeen geldende pubhc policy
concept beperkingen aan de rechtskeuze worden gesteld. Bij het public policy
leerstuk kunnen - in wetgeving neergelegde - belangen van een staat, zoals de
bescherming van diens burgers - doorwerken in de rechtsrelatie ondanks een tussen
partijen overeengekomen rechtskeuze. In het geval van de on-line
consumentenovereenkomst zal een rol spelen of al dan niet sprake is van een
adhesion contract. Een in dergelijke overeenkomsten opgenomen rechtskeuze is niet
per definitie ongeldig, maar de rechter zal deze kritisch bezien en bij geconstateerde
substantial injustice tegenover de Internetconsument opzij zetten. Anders dan onder
het EVO worden in het traditionele Amerikaanse conflictenrecht dus geen a priori
regels gegeven, maar kan in het individuele geval op basis van de concrete
ornstandigheden niettemin rekening worden gehouden met de bescherming van de
consument. Het methodische verschil in de conflictenrechtelijke omgang met (on-
line) consumentenovereenkomsten betekent dus niet dat de Internetconsument onder
het traditionele Amerikaanse conflictenrecht in alle gevallen per definitie minder
bescherming geniet. De werkwijze onder het EVO - aangenomen dat de bijzondere
verwijzingsregels van toepassing zijn op on-line consumentenovereenkomsten -
biedt on-line aanbieder en Internetconsument echter meer duidelijkheid en
voorspelbaarheid dan het traditionele Amerikaanse conflictenrecht.
Buiten het traditionele Amerikaanse conflictenrecht zijn/worden nu ook bijzondere
verwijzingsregels geformuleerd voor (on-line) consumentenovereenkomsten. Twee
voorbeelden zijn § 1-301 Revised UCC en § 109 UCITA. Met de eerste bepaling
wordt - afgezien van het onnodige vereiste van een reasonable relation - een met
artikel 5 EVO overeenkomstige regel ingevoerd. Het reasonable relation vereiste
betekent waarschijnlijk dat de on-line consumentenovereenkomst niet alleen
internationaal moet zijn, nlaar tevens dat er sprake dient te zijn van een zekere relatie
met het gekozen recht. Daarmee zijn de rechtskeuzemogelijkheden voor de on-line
aanbieder onder § 1-301 Revised UCC beperkt. De bepaling is dus restrictiever dan
artikel 5 EVO. De daadwerkelijke betekenis van het vereiste is door het stilzwijgen
van de toelichting op dit punt echter niet duidelijk.
§ 109 UCITA kent een heel andere opbouw dan artikel 5 EVO en § 1-301 Revised
UCC in de zin dat de rechtskeuze niet mag afwijken van de dwingende regels van het
objectief toepasselijk recht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen on-line en
off-line levering. Bij off-line levering wordt aangeknoopt bij de plaats van levering,
welke veelal zal samenvallen met de woonplaats van de consument. Deze bepaling
verschilt in resultaat dus met aanzienlijk van artikel 5 EVO en § 1-301 Revised UCC.
Bij overeenkomsten waarbij on-line wordt geleverd alsmede overeenkomsten
betreffende de toegang tot informatiesystemen mag niet worden afgeweken van de
dwingende bepalingen van het recht van de staat of het land waar de licentiegever is
gevestigd. Een uitzondering hierop bestaat, indien het objectief toepasselijke recht
buitenlands recht is en dit recht minder bescherming dan de UCITA biedt aan de
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consument die niet in de betreffende rechtsorde woonachtig is. De reikwijdte van
deze beperking is onduidelijk, waardoor het mogelijk niet ziet op dwingend
consumentenrecht in algemene zin maar slechts op bijzonder dwingende
consumentenregels. Evenals onder artikel 5 EVO en § 1-301 Revised UCC bestaat de
mogelijkheid om alsnog aan te knopen bij de woonplaats van de consument, omdat
onder de uitzondering wordt verwezen naar de most significant relationshi)
benadering. Dit hoeft echter niet per definitie te leiden tot objectieve toepasselijkheid
van het recht van het land van de woonplaats.
Met § 109 UCITA is mijns inziens een onfortuinlijke combinatie gepresenteerd van a
priori regels enerzijds en een voortzetting van het traditionele verwijzingssysteem
anderzijds. Het had de voorkeur gehad om in het kader van de rechtszekerheid en
voorspelbaarheid ten enenmale duidelijke regels te stellen ten aanzien van de on-line
consumentenovereenkomst in het algemeen. Daarbij heeft het mijn voorkeur orn,
evenals onder artikel 5 EVO en § 1-301 Revised UCC gebeurt, de verschillende
manieren van levering gelijk te behandelen en geen onderscheid te maken al naar
gelang het dienstverlenende karakter van de on-line consumentenovereenkomst.
Tevens zou de consument naar het voorbeeld van beide andere artikelen de
(eventuele) bescherming van het dwingende eigen recht niet mogen worden ontzegd.

4.3.3 Geen rechtskeuze

4.3.3.1  Het Gemeenschapsrecht en het EVO

Voor business-to-consumer contracten kent het EVO in afwijking van de algemene
objectieve verwijzingsregel in artikel 4 EVO een bijzondere verwijzingsregel in
artikel 5 lid 3 EVO. Alvorens deze bepaling wordt behandeld, zal eerst kort worden
ingegaan op het Gemeenschapsrecht, hetwelk ex artikel 20 EVO voorrang heeft
boven de bijzondere verwijzingsregel van artikel 5 lid 3 EVO.

4.3.3.1.1 Scope rules in het Gemeenschapsrecht
430

Op het eerste gezicht zijn scope  rules  in het Gemeenschapsrecht niet van toepassing
op de situatie dat partijen geen rechtskeuze zijn overeengekomen. Dit vanwege het

431vereiste in de relevante richtlijnen    dat een keuze voor het recht van een derde land
moet zijn gemaakt. Zoals eerder reeds aan de orde kwam, kan de implementatie in
het nationale recht van de lidstaten in een ruimere uitwerking van de bepaling
resulteren. Zo bepaalt artikel 7:46j lid 3 BW dat de consument, ook in het geval dat
er geen rechtskeuze is gemaakt en op grond van objectieve verwijzingsregels het
recht van een derde land van toepassing is, de bescherming van de richtlijn niet mag
worden ontzegd. Professionele aanbieders kunnen derhalve niet volstaan met het
vergaren van kennis omtrent de tekst van de richtlijnen teneinde hun positie te
bepalen, maar zullen zich tevens in het nationale recht van de lidstaten moeten

430
Zie voor een uitgebreide behandeling paragraaf 4.3.1.1.1.

431
Te weten richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen, richtlijn 97/7/EG betreffende verkoop
op afstand en richtlijn 99/44/EG betreffende koop van en garanties voor consumptiegoederen.
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verdiepen.
Voorts dient in dit verband nogmaals te worden gewezen op de ontwerprichtlijn
financiele diensten op afstand, waarin een ruimere conflictenrechtelijke bepaling
wordt gehanteerd dan in de voornoemde richtlijnen. Evenals in artikel 7:46j lid 3 BW
wordt in het huidige ontwerp de door de richtlijn geboden bescherming aan
consumenten uitgebreid naar gevallen waarin het objectief toepasselijke recht het
recht van een derde land is. Aangenomen dat het ontwerp op dit punt ongewijzigd
wordt aangenomen, zijn bepalingen ter implementatie van de richtlijn relevant voor
internationale on-line business-to-consumer transacties onafhankelijk van het feit of
een rechtskeuze is overeengekomen .

4.3.3.1.2 Bijzondere venvijzingsregel van artikel 5 EVO
De toepassing van artikel 5 lid 3 EVO is - zo bleek reeds bij de rechtskeuze -
afhankelijk van de vraag of de on-line consumentenovereenkomst binnen het
materiele toepassingsgebied van artikel 5 EVO valt. Ook dient de overeenkomst niet
te zijn begrepen onder de in die bepaling gehanteerde uitzonderingen en moet deze
voldoen aan een van de drie totstandkomingsvoorwaarden in lid 2. Deze
onderwerpen zijn in paragraaf 4.3.2.1 reeds uiteen gezet, zodat er hier niet nogmaals
afzonderlijk op wordt ingegaan.
Het derde lid van artikel 5 EVO bepaalt dat door consumenten gesloten
overeenkomsten bij gebreke van een rechtskeuze worden beheerst door het recht van
het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (forum consumptoris)
Deze bepaling heeft dus voorrang op artikel 4 EVO neergelegde objectieve
verwijzingsregel. Dat is ook begrijpelijk aangezien artikel 4 EVO over het algemeen
het recht van de vestigingsplaats van de professionele aanbieder als de
karakteristieke prestant van toepassing verklaart en de consument dus juist de
toepassing van diens eigen recht zal ontzeggen. Overigens wordt artikel 4 EVO wet
weer relevant, indien artikel 5 niet van toepassing is. Zoals in het geval dat niet aan
de totstandkomingsvoorwaarden van lid 2 is voldaan of de overeenkomst niet binnen
het materiele toepassingsgebied van artikel 5 EVO valt. Indien bijvoorbeeld via het
Internet een vakantiehuisje in het buitenland aan een consument wordt verhuurd, dan
zal de bijzondere verwijzingsregel geen toepassing vinden, omdat deze - naast de
verstrekking van diensten - slechts ziet op levering van roerende zaken. In dit geval

wordt artikel 4 lid 3 relevant. Op grond hiervan wordt de overeenkomst voor zover
deze een zakelijk recht op of een recht tot gebruik van een onroerend goed tot
onderwerp heeft vermoed het nauwst te zijn verbonden met het land waar het
onroerend is gelegen. In dit verband is het interessant te wijzen op het zich
waarschijnlijk steeds vaker voordoende verschijnsel, waarbij twee particulieren die
in hetzelfde land woonachtig zijn per e-mail overeenkomen dat de ene partij het in
het buitenland gelegen vakantiehuisje van de ander huurt. Indien het tussen beide
particulieren tot een geschil over het vakantiehuisje komt, rijst de vraag of de
overeenkomst met nauwer verbonden is met land waar beide particulieren hun
woonplaats hebben en ingevolge het vijfde lid van artikel 4 EVO het recht van dat
land van toepassing zou moeten zijn. Over de reikwijdte van deze bepaling
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432verschillen de meningen, maar in dit concrete geval bestaat mijns inziens ruimte
433voor de toepassing van het recht van het woonplaatsland van partijen.

4.3.3.2 Het conjlictenrecht in de Verenigde Staten

Zoals in paragraaf 4.3.2.2 reeds werd aangegeven, kent het algemene Amerikaanse
choice of law geen bijzondere conflictregels voor consumentenovereenkomsten als
zodanig. Dat houdt in dat hetgeen in paragraaf 4.2.2.2 is opgemerkt over de
verschillende choice of law benaderingen ook ten aanzien van de on-line
consumentenovereenkomst geldt. Zo kan de rechter rekening houden met een
statelijk of nationaal belang bij de bescherming van in de staat of het land
woonachtige consumenten alsmede de verwachtingen van consumenten dat het recht
van hun wool jaats van toepassing is op door hen gesloten on-line
overeenkomsten. De rechter heeft vanwege het ontbreken van eenduidige regels
dus een zekere vrijheid bij de vaststelling van het objectief toepasselijke recht en de
consument kan daardoor met altijd rekenen op de bescherming of vertrouwdheid van
het eigen recht. Voor de on-line aanbieder heeft dit tot nadeel dat niet duidelijk
behoeft te zijn of hij zich al dan niet moet houden aan de (mogelijk) specifieke
voorschriften van het land of de staat van de consument. In de regel zal de on-line
aanbieder er evenwel bedacht op moeten zijn dat de rechter het belang van
bescherming van in het forum woonachtige consumenten naar

verwachtiI szwaar zal
laten wegen, indien sprake is van zogeheten adhesion contracts. On-line
consumentenovereenkomsten - zo werd reeds geconcludeerd - kunnen veelal
worden aangemerkt als adhesion contracts. Daar waar de Internetconsument nauwer
bij het on-line transactieproces wordt betrokken of daarop meer invloed kan

436
uitoefenen, ligt deze kwalificatie mogelijk minder voor de hand.

437Vanuit § 191 (levering van goederen)  en § 196 (levering van diensten)
Restatement (Second) Conflict of Laws bezien, bestaat eveneens grond voor de
aanname dat de rechter onder de most significant relationship benadering de
woonplaatsstaat maatgevend zal achten in het verwijzingsproces. Beide bepalingen
geven als richtlijn dat in beginsel het recht van de plaats van levering van goederen
of de verrichting van de diensten objectief van toepassing is op de overeenkomst.  §
196 is van minder belang wanneer een dienst in verschillende staten kan worden
verricht en slechts van korte duur is, zoals bij on-line overeenkomsten veelal het

432
Zie paragraaf 4.2.2.1.3.

433
Aldus Rapport Giuliano & Lagarde  1980, p. 21.

434
Zie §  6  Restatement  (Second)  Conflict  of Laws.

435
Zie Scoles  &  Hay  1992, p.  704, met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten Zie Scoles  &  Hay
1992, p. 727. Zie bijvoorbeeld ook § 192 (levensverzekering) en § 193 (ongevallenverzekering)
Restatement  (Second)  Conflict  of Laws.

436 Zie uitgebreider paragraaf 3.3.3.2.1.
437

Overigens  is  § 191 Restatement (Second) Confict of Laws van minder grote betekenis voor het
interstatelijke rechtsverkeer, daar de UCC het statelijke recht op het gebied van de koop van goederen
grotendeels heeft geharmoniseerd. In dit verband is derhalve - het hierna te behandelen - § 1-301
Revised UCC van grotere relevantie.
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geval zal zijn. Niettemin kan de rechter besluiten tot toepassing van het recht van het
land van uitvoering van de on-line dienst, indien de betreffende staat een regulerings-
en/of beschermingsbelang heeft bij de toepassing van haar recht. De plaats van
uitvoering van de on-line dienst op zich kan dan onvoldoende factor zijn om een
most signifcant relationship aan te nemen. Het gegeven dat de staat belang heeft bij
de toepassing van haar wetgeving - het negeren waarvan zou resulteren in strijd met
een fundamental public policy - kan in het concrete geval echter alsnog
doorslaggevend zijn. Dit belang kan onder meer bestaan uit - in de wet vastgelegde -
bescherming van in een staat woonachtige consumenten tegen bijvoorbeeld on-line

438
gokactiviteiten.

Een tweetal punten op het gebied van choice of law en on-line
consumentenovereenkomsten behoeft hier nog aandacht. In het nu volgende zal
achtereenvolgens worden ingegaan op het lex fori risico in geval van een forumkeuze
(paragraaf 4.3.3.2.1) alsmede op nieuwe ontwikkelingen in Amerikaanse wetgeving
(paragraaf4.3.3.2.2).

4.3.3.2.1   Het  lex fori  risico
Een onderwerp dat niet nadrukkelijk aan orde komt in het onderzoek, is dat van de

439wisselwerking tussen het internationaal bevoegdheidsrecht en het conflictenrecht.
Uitkomsten onder het internationaal bevoegdheidsrecht zijn van invloed op de
vaststelling van het objectief toepasselijke recht, aangezien het forum een beroep

doet op het eigen conflictenrecht. De wetenschap dat een bepaa/d forum tot
toepassing van een voor de eiser gunstig recht zal beslissen, kan voor de eiser dan
ook reden zijn zich met het geschil tot dat forum te wenden in de hoop dat dit zich
internationaal bevoegd verklaard. Ook kan getracht worden om het gewenste forum
door middel van een forumkeuzeclausule zeker te stellen. Een forumkeuze heeft in
dit geval het voordeel boven een rechtskeuze, aangezien - zo werd in het vorige
hoofdstuk duidelijk - de rechter deze naar verwachting zal honoreren ten aanzien van
on-line consumentenovereenkomsten. In het Amerikaanse conflict of laws bestaat
aldus een merkwaardige discrepantie tussen de waardering van forumkeuzeclausules
enerzijds en rechtskeuzeclausules anderzijds, wanneer deze opgenomen zijn in
overeenkomsten tussen een consument en een professionele wederpartij. In het
vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat de consument tegen een voor hem
nadelige forumkeuze weinig kan uithalen, omdat wordt aangenomen dat een
interstatelijk of internationaal opererende on-line aanbieder een gerechtvaardigd
economisch belang heeft bij het beperken van het rechtsmachtrisico. Ten aanzien van
de rechtskeuze is de Amerikaanse rechtspraak daarentegen strenger, zeker in
gevallen waarin sprake is van adhesion contracts, waaronder ook veel on-line
consumentenovereenkomsten vallen. Samen met de in de Amerikaanse rechtspraak
geYdentificeerde trend tot het zogeheten Heimwartsstreben in de zin dat rechters al

438
Zie in het algemeen Scoles & Hay, p. 708, § 196 Restatement (Second) Conflict of Laws, comment d
Zie ook State ofMinnesom v. Granite Gate records, Inc., No. C6-95-7227,1996 WL 767431 (Minn.
Ramsey County Dist. Ct. 11 December 1996) (on-line gokken).

439
Zie hierover Hay 1991, p. 306-9
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.  .440
snel teruggrijpen op de lex Jon, bestaat voor de Internetconsument het risico dat
het  niet tot toepassing  van het eigen consumentenrecht  komt.  Het lex fori streven
wordt weliswaar voornamelijk in verband gebracht met - het steeds meer
achterhaalde - government   interest   analysis,   maar de Amerikaanse rechtspraak op
het gebied van choice of law maakt zich daaraan ook meer in het algemeen schuldig,
zodat het probleem actueel blijft. Erkenning van het beschermingsbeginsel bij de

441

forumkeuzebevoegdheid in lijn met bijvoorbeeld de Europese regelgeving dan wet
het afzweren van het tex fori mechanisme zouden dit probleem oplossen. Een andere
mogelijkheid is een ingrijpen door de federale wetgever, waarbij deze duidelijke
regels inzake de forumkeuze dan wel conflict of laws in het algemeen stelt. Dit
laatste zou mijn voorkeur hebben, omdat dit tevens gelegenheid biedt meer
duidelijkheid te scheppen in het Amerikaanse choice of law. (Het begin van) een
dergelijke ontwikkeling is echter niet in zicht. Het is ook maar de vraag of het een
consumentvriendelijker houding ten opzichte van forumkeuzeclausules oplevert.
Zoals eerder is gebleken, is in de Revised UCC gekozen voor doortrekking van de

442Carnival Cruise benadering naar on-line overeenkomsten.     Voor wat betreft choice
of law gaat de volgende paragraaf verder in de in de wet geintroduceerde
verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten.
Het  lexfori risico speelt overigens vooral op intern Amerikaans niveau en niet zozeer
in de internationale setting. Indien een Europese consument een geschil aanbrengt
voor de eigen rechter, zal deze de forumkeuze voor bijvoorbeeld een Amerikaans
forum toetsen aan de voorwaarden van de EEX-Vo. Voor het interstatelijk
rechtsverkeer is het risico mogelijk minder problematisch, vanwege - het eerder
geconstateerde - gegeven dat het consumentenrecht in de Verenigde Staten een
veelal federaal karakter heeft en het common law op dit gebied zich in grote lijnen op
vergelijkbare wijze heeft ontwikkeld. Niettemin bestaan er ook binnen de443

Verenigde Staten verschillen tussen het consumentenrecht van de staten, waarvan de
consument de dupe kan worden doorfbrumshopping van de on-line aanbieder.

4.3.3.2.2 Recente ontwikkelingen
In nieuwe modelwetgeving zijn of worden recentelijk bijzondere verwijzingsregels
voor consumentenovereenkomsten geYntroduceerd. Een mogelijke reden - de
toelichtingen van de betreffende wetten zwijgen hierover - voor het introduceren van
deze bepalingen is het verschaffen van meer duidelijkheid en het creeren van een
heldere lijn in de choice of law benaderingen. Tevens zal meespelen dat de
toenemende internationalisering vat begint te krijgen op de activiteiten van
consumenten. Consumenten contracteren - mede of hoofdzakelijk - door de
beschikbaarheid van het Internet vaker dan voorheen over de grenzen heen en
conflictenrechtelijke voorspelbaarheid ten aanzien van consumentenovereenkomsten
wordt dientengevolge wenselijk geacht. Voorts wordt de (Amerikaanse) consument
door de internationaliseringstendens geconfronteerd met rechtsstelsels die mogelijk

440
Zie Hay  1991, p.  306.

441
Zie Rosenblatt 2000, de rechter past over het algemeen zijn eigen recht toe in Internet-zaken.

442
Zie paragraaf 3.3.2 2.1.

443
Zie paragraaf4.3.2.2
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een ander en lager niveau van consumentenbescherming kennen. De wereldwijde
verscheidenheid in regels van consumentenrecht lijkt aldus invloed uit te oefenen op
het conflictenrecht van de Verenigde Staten. Mijns inziens is de formulering van
bijzondere verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten in het licht van deze

444ontwikkelingen om eerdergenoemde redenen toe te juichen.
Niet duidelijk is of het verkleinen van het eerder besproken lex fori risico op

interstatelijk niveau in dit verband tevens een rol speelt, maar het zal zeker van
invloed kunnen zijn. Door de vrijheid van rechters om al te gemakkelijk de lex fori
toe te passen op interstatelijke en internationale (on-line)

consumentenovereenkomsten in te binden, worden de mogelijkheden voor
forumshopping door on-line aanbieders enigszins beperkt. In het nu volgende worden
achtereenvolgens (a) § 1-301 Revised UCC en (b) § 109 UCITA behandeld.

Ad a. § 1-301 Revised UCC laat de objectieve verwijzing in beginsel over aan het

conflictenrecht van de staten. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor de
consumentenovereenkomst en wel in twee te onderscheiden gevallen. Ten eerste mag
het op grond van het statelijke conflictenrecht objectief toepasselijke recht de
consument niet de bescherming ontnemen van het dwingende consumentenrecht van
de staat of het land, waar de consument zijn gewone verblij fplaats heeft. Ten tweede
mag een consument in geval van de koop van roerende zaken niet de bescherming
verliezen van het recht van het land waarin de consument contracteert en geleverd
krijgt, indien dit een ander land is dan waar de consument zijn gewone verblijfplaats
heeft. Het laatste geval ziet op face-to-face contracten en blijft hier verder buiten
beschouwing.
Het is duidelijk dat de opstellers van de Revised UCC - vermoedelijk geinspireerd
door artikel 5 EVO - de consument hebben beoogd te beschermen in gevallen,
waarin een ander recht dan dat van het land van de consument in beginsel objectief
van toepassing is. Met dwingend consumentenrecht wordt blijkens de letterlijke tekst
van de ontwerpwet gedoeld op recht dat is bedoeld ter bescherming van de
consument en waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken.
Vanuit de on-line context bezien is het mijns inziens heugelijk dat is gekozen voor
een redelijk bestendige en duurzame aanknopingsfactor als de gewone verblijfplaats
van de consument. Ook wanneer het voor de on-line aanbieder weliswaar niet altijd
gemakkelijk zal zijn te verifieren of de gewone verblij fplaats van de consument zich
inderdaad op de door de consument opgegeven plaats bevindt. Als de on-line
aanbieder - zoals veelal zal gebeuren - uitdrukkelijk om de gegevens heeft gevraagd,
zal van de consument nauwkeurigheid mogen worden gevraagd bij het invoeren van
de gegevens. Wanneer de consument de on-line aanbieder uit onzorgvuldigheid
foutief heeft geYnformeerd, mag van de consument worden verwacht dat deze de
onjuistheid actief corrigeert. De on-line aanbieder zal op zijn beurt de consument de
mogelijkheid moeten bieden om eventuele fouten te ontdekken. Bijvoorbeeld door
het per e-mail sturen van een orderbevestiging met de ingetypte gegevens. Wanneer
de consument opzettelijk incorrecte gegevens verstrekt aan de on-line aanbieder, zou
de on-line aanbieder mijns inziens op de juistheid van deze gegevens moeten mogen

444
Zie paragraaf4 3.1.
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vertrouwen. Op deze manier kunnen veel problemen worden ondervangen. Voorts
zijn en worden inmiddels diensten ontwikkeld die het mogelijk maken om de
geografische locatie van een Internet-gebruiker met grote mate van zekerheid te
bepalen, waaruit in veel gevallen kan worden afgeleid of een consument de waarheid
spreekt. Overigens moeten on-line aanbieders niet blind varen op dergelijke diensten,
omdat de plaats waar een consument inlogt niet overeen hoeft te komen met zijn
gewone verblijfplaats ofwoonplaats.
Verder zal de on-line aanbieder niet altijd eenvoudig kunnen vaststellen of een klant
in de hoedanigheid van consument contracteert. Eerder is opgemerkt dat in bepaalde
gevallen op grond van de specifieke omstandigheden - bijvoorbeeld de verkoop van
typische consumentengoederen of -diensten - door de on-line aanbieder rekening
moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de klant in de hoedanigheid van
consument contracteert. Indien de on-line aanbieder niet wil worden geconfronteerd
met buitenlands consumentenrecht dat via bijzondere verwijzingsregels de
rechtsverhouding kan beheersen, zal hij actief maatregelen moeten nemen om
consumenten uit te sluiten van diens commerciele activiteiten. Ook hier zou volgens
mij weer het uitgangspunt moeten zijn dat consumenten die de on-line aanbieder in
een dergelijk geval onzorgvuldig dan wel incorrect over hun hoedanigheid
informeren, daaraan moeten kunnen worden gehouden. Dat zou in voorkomend geval
kunnen betekenen dat zij niet de bescherming van de biizondere verwijzingsregels

445kunnen inroepen in een geschil met de on-line aanbieder.
Tot slot heeft de aanknoping aan de gewone verblijfplaats van de consument de
voorkeur boven een bijzondere verwijzingsregel die aanknoopt bij factoren als de
plaats van levering (of meer in het algemeen uitvoering van de overeenkomst) en de
plaats van contracteren, die in de on-line context minder goed kenbaar en duurzaam
zijn. Ook volkomen willekeurig en eenvoudig manipuleerbare factoren als de
vestigingsplaats van de service provider en de plaats van de server moeten bij de

446
verwijzing buiten beschouwing blijven.

Ad b. § 109 UCITA bevat slechts een bijzondere verwijzingsregel voor
consumentenovereenkomsten, waarbij sprake is van fysieke ofwel off-line levering
van een product. In dat geval wordt aangeknoopt bij het recht van het land waar het
product is of zou moeten worden geleverd aan de consument.  In veel gevallen zal -
tenzij de consument een afwijkend afteveradres opgeeft - worden geleverd ter
plaatse van de gewone verblijfplaats van de consument. Ook bij een afwijkend
afleveradres kan de levering in de staat of het land van de gewone verblijfplaats
plaatsvinden, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. De consument,
bijvoorbeeld een uitwisselingsstudent, kan tijdelijk in het buitenland verblijven en
on-line gekochte producten laten leveren in dat land. Naar verwachting zal zich de
situatie dat in een ander land wordt geleverd dan waar de consument gewoonlijk
verblijft zich niet zo heel snel voordoen, maar op statelijk niveau is dat mogelijk
anders. Anders dan onder § 1-301 Revised UCC is hier dus relevant waar aan de
consument wordt geleverd door de on-line aanbieder, omdat het de levering van

445
Zie eerder paragraaf 2.4.4.

446
Zie eerder paragrafen 3.2.2.1.2 en 4.2.2.1.1.
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roerende zaken in een ander land dan dat van de consument niet slechts ziet opface-
to-face contracten.
De ratio achter deze verwijzingsregel ligt er - zo de toelichting - enerzijds in dat
deze locatie het best overeenstemt met de verwachtingen van de consument.

Anderzijds worden onaangename verrassingen voor de (on-line) aanbieder vermeden
doordat aan de hand van het leveringsadres een duidelijke fysieke bestemming
gegeven is. Het laatste vormt een belangrijke overweging voor on-line
consumentenovereenkomsten en kan de conflictenrechtelijke voorspelbaarheid ten
goede komen. Bij uiteenlopen van beide plaatsen kan het afleveradres inderdaad

grotere relevantie hebben dan de gewone verblijfplaats van de consument. De
kenbaarheid van de gewone verblij fplaats is in een dergelijk geval kleiner of minder
betrouwbaar, aangezien de consument er in beginsel geen belang bij heeft om de on-
line aanbieder er correct over in te lichten. Ook zal meespelen dat de plaats van
levering in het traditionele Amerikaanse choice oflaw bij de koop van goederen een

447

belangrijk contact oplevert voor de bepaling van het objectief toepasselijk recht.
Niettemin kan hetzelfde worden bereikt door het hanteren van de gewone
verblijfplaats van de consument als aanknopingsfactor. Daar moet dan wel
uitdrukkelijk als regel aan worden gekoppeld dat de consument instaat voor de
volledigheid en juistheid van de informatie die hij  aan de on-line aanbieder verstrekt
ten behoeve van de uitvoering van de on-line bestelling. Het verstrekken van onjuiste
informatie leidt er dan automatisch toe dat de consument zich ten processe niet
alsnog op de juiste informatie mag beroepen. De Internetconsument verliest aldus de
eventuele bescherming van een bijzondere verwijzingsregel. Deze werkwijze heeft

mijns inziens het voordeel van eenvoud, niet in de laatste plaats omdat het geval van
een afwijkend afleveradres zich in de praktijk naar verwachting niet vaak zal
voordoen. Bovendien is het niet altijd, wanneer afleveradres en gewone verblijfplaats
uiteenlopen, gerechtvaardigd om aan te knopen bij de plaats van levering. Het geval
kan zich voordoen dat de consument de gekochte zaak aan een ander wil schenken en
het om die reden op een ander adres laat leveren. Voor de vaststelling van het
objectief toepasselijk recht op de onderliggende overeenkomst ligt het dan meer voor
de hand bij de gewone verblijfplaats van de consument aan te knopen. Deze plaats
levert in concreto namelijk een relevanter verband op met partijen en de transactie
dan de plaats van levering die in principe los staat van beide partijen.

In gevallen waarin de voornoemde verwijzingsregel niet geldt, moet worden
teruggegrepen op de algemene conflictregels van § 109 UCITA. Er bestaan dan
afhankelijk van de soort overeenkomst in kwestie twee mogelijkheden. Ten eerste
kent de bepaling een bijzondere verwijzingsregel voor overeenkomsten betreffende
de toegang tot informatiesystemen en overeenkomsten waarbij de levering van het
product, bijvoorbeeld software, on-line plaatsvindt. Te dien aanzien wordt
aangeknoopt bij het recht van het land of de staat waar de licentiegever ten tijde van
het contracteren is gevestigd. Ten tweede wordt - in alle andere gevallen - de most
sign(ficant relationship formule toegepast. Voor deze verwijzingsregel kan
bijvoorbeeld zelfstandig plaats bestaan, indien on-line wordt gecontracteerd omtrent

447
Zie  §  191   Restatement  (Second)  Conflict  of Laws.
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een off-line te leveren dienst. Gedacht kan worden aan een on-line overeenkomst
omtrent de ontwikkeling van maatwerksoftware, welke ontwikkeling gebeurt ter
plaatse van de klant. Daarentegen zullen de on-line inschrijving voor een kookcursus
en het on-line boeken van een reis hieronder niet zijn begrepen, omdat deze
activiteiten niet onder de definitie van 'computer information transaction' in UCITA

448vallen. De tweede situatie zal naar verwachting zelden relevant zijn voor on-line
B2C overeenkomsten en wordt hier verder niet besproken.

Op het eerste gezicht lijkt de consument bij on-line levering aan het kortste eind te
trekken onder § 109 UCITA, aangezien wordt aangeknoopt bij het recht van het land
of de staat waar de licentiegever ten tijde van het contracteren is gevestigd. Deze
bepaling voorziet echter in een correctiemogelijkheid, die mogelijk verlichting biedt.
Indien de verwijzingsregel tot de toepassing van buitenlands - ofwel niet-
Amerikaans - recht leidt en dit recht minder bescherming en rechten dan de UCITA
biedt aan de niet in het betreffende land woonachtige of gevestigde partij, kan op
grond van de most significant relationship benadering een ander objectief

449
toepasselijk recht worden bepaald. Onder deze benadering kan - zo werd eerder

duidelijk - gevolg worden gegeven aan het belang van de woonplaatsstaat van de
consument bij bescherming van diens burgers. Of dit ook inderdaad de bedoeling is
van de beperking is niet helemaal duidelijk. Volgens de toelichting moet de bepaling
restrictief worden geYnterpreteerd. Alleen in extreme gevallen is het afwijken van de
basisverwijzingsregels gerechtvaardigd:

'(i)t does not suffice merely that the foreign law is different. The differences
must be substantial and adverse'.450

De formulering doet vermoeden dat het hier om een openbare orde exceptie gaat en
451

waarschijnlijk ook de doorwerking van een nationale of statelijke public policy.
Twijfelachtig is derhalve of het dwingende consumentenrecht van de
woonplaatsstaat in zijn algemeenheid doorwerking kan vinden of slechts regels van
bijzonder dwingend recht:52 De bepaling zelf lijkt de eerste optie toe te staan, maar
de toelichting biedt die ruimte niet. Tegen de doorwerking van dwingend
consumentenrecht in algemene zin spreekt voorts dat de hier besproken soort
contracten niet reeds in de hiervoor besproken bijzondere verwijzingsregel voor
consumentenovereenkomsten is meegenomen.
Het is jammer dat aldus voor vergelijkbare producten - alleen de vorm is
verschillend - een ander regime geldt. Het probleem van de geografische
kenbaarheid dat de wetgever op deze manier heeft getracht te pareren, kan op andere

448
Zie definitie (11) waar wordt afgesloten met de woorden: '(t)he term does not include a transaction
merely because the parties' agreement provides that their communications about the transaction will
be in  the form of computer information'

449
Opgemerkt zij dat UCITA het bestaande consumentenrecht onverlet laat en dit blijft - voor zover van
toepassing - de interstatelijke en interne rechtsverhoudingen beheersen.

450
Ojjicial Comment no. 5

451
Zie paragraaf 4.4 over pubhcpolicy

452
Zie over het onderscheid paragraaf 4.4.1.
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wijze worden ondervangen. Een beroep op doorwerking van het eigen
consumentenrecht kan worden gekoppeld aan een verplichting voor de consument
om adresgegevens correct te verstrekken. Verder is het spijtig dat de tekst van de
bepaling en de toelichting niet synchroon lopen. In de bepaling onder c) kan mijn
inziens het beschermingsbeginsel worden gelezen, terwij 1 de toelichting     het
vervolgens heeft over het public policy leerstuk. Beide hebben raakvlakken, maar
zijn niet hetzelfde. Het eerste biedt vanuit het oogpunt van consumentenbescherming
ruimere mogelijkheden dan het tweede. Bij de formulering van deze bepalingen
hebben de opstellers van de UCITA waarschijnlijk op verschillende benen gehinkt.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het niet goed onderscheiden van verschillende
leerstukken - het beschermingsbeginsel zoals dit in het EVO tot uitdrukking is
gekomen en het Amerikaanse public policy concept. Voorts is volgens mij een te
grote nadruk gelegd op het belang van geografische kenbaarheid ten koste van dat
van consumentenbescherming. De bedoeling achter § 109 UCITA om - overigens
terecht - een duidelijker bepaling te bieden dan het "oude" - maar nog immer van
kracht zijnde - § 1-105 UCC is daarmee niet succesvol. Het inmiddels voorgestelde
§ 1-301 Revised UCC vormt naar mijn mening een verstandiger en duidelijker
oplossing.

4.3.3.3 Vergelijking

Het EVO hanteert voor de consumentenovereenkomst een bijzondere objectieve
verwijzingsregel die bepaalt dat het recht van de gewone verblijfplaats van de
consument van toepassing is. Van deze regel zijn uitgesloten de
vervoersovereenkomst - tenzij sprake is van zogeheten pakketreizen - en diensten
die uitsluitend worden verstrekt in een ander land dan waar de consument zijn
gewone verblij fplaats heeft. Evenals   bij de rechtskeuze bestaan er aldus tamelijk
duidelijke a priori regels voor on-line consumentenovereenkomsten, mits de
onduidelijkheden omtrent de totstandkomingsvoorwaarden worden opgehelderd. In
het nu volgende wordt uitgegaan van een ruime uitleg van de
totstandkomingsvoorwaarden die tevens de on-line variant van   de

consumentenovereenkomst omvat. In de Verenigde Staten is de situatie omtrent de
vaststelling van het op on-lineobjectief toepasselijke recht

consumentenovereenkomsten minder eenduidig. Het traditionele conflictenrecht kent
geen bijzondere verwijzingsregels voor consumentenovereenkomsten, maar binnen
het verwijzingsproces kan op basis van public policy overwegingen wel rekening
worden gehouden met het feit dat de on-line overeenkomst is gesloten tussen een
professionele aanbieder en een consument. Dat hoeft er echter niet per definitie toe te
leiden dat de rechter het recht van de gewone verblijfplaats van de Internetconsument
toepast. Ook bij de verwijzingsrichtlijnen van de Restatement (Second) Conjlict of
Laws, op grond waarvan bij de plaats van levering (vaak de woonplaats van de
consument) wordt aangeknoopt, is de rechter vrij om anders te beslissen. Over het
algemeen hecht de Amerikaanse rechter belang aan rechtvaardigheid in het
individuele geval; dit kan betekenen dat hij het recht van de gewone verblijfplaats
van de consument kan toepassen of het recht dat het gunstigste resultaat heeft voor
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de Internetconsument. In dat opzicht biedt het Amerikaanse conflictenrecht dus een
grotere flexibiliteit dan het EVO om consumentenbescherming te effectueren. Daar
staat echter tegenover dat de rechter het rechtvaardiger kan vinden om het recht van
het land van de on-line aanbieder toe te passen, omdat deze anders wordt gedwongen
zich te verdiepen in het uiteenlopende consumentenrecht van vele vreemde
rechtsstelsels (conflictenrechtelijke risico). De forumkeuze wordt op grond van
vergelijkbare overwegingen gesanctioneerd bij B2C transacties, zodat de
Internetconsument in een dergelijk geval gedwongen is om het geschil voor een
andere rechter aan te brengen dan die van zijn woonplaats. Hierdoor ontstaat het
risico  dat  het  lex fori automatisme  dat veel Amerikaanse rechtsspraak typeert  de  -
vooral Amerikaanse - consument mogelijk de bescherming van zijn eigen recht
onthoudt. Naar verwachting zal het recht van de verschillende staten onderling echter
niet heel erg uiteenlopen en wordt een dergelijke forumkeuze door buitenlandse
rechters niet altijd gehonoreerd, zodat dit risico beperkt blijft.
Geconcludeerd kan worden dat het EVO de Internetconsument en de on-line
aanbieder meer duidelijkheid biedt dan het Amerikaanse conflictenrecht. Dit hoeft
echter niet te betekenen dat de uitkomst voor de Internetconsument onder het EVO
altijd gunstiger is. Het recht van de vestigingsplaats van de on-line aanbieder kan de
consument meer bescherming bieden dan het recht van het land van zijn gewone
verblijfplaats. Het traditionele Amerikaanse conflictenrecht is derhalve flexibeler bij
de mogelijkheid om consumentenbescherming te bieden, maar vooraf kan met
minder grote zekerheid worden gezegd op welke wijze de rechter zal beslissen en of
de rechter de consument inderdaad zal beschermen in het geval van bijvoorbeeld
adhesion contracts. Bovendien is het bieden van rechtszekerheid door duidelijke
verwijzingsregels eveneens een vorm van bescherming voor zowel de consument als
ook de on-line aanbieder, omdat het conflictenrechtelijke risico daardoor beter kan
worden ingeschat.

Naast het traditionele Amerikaanse conflictenrecht zijn of worden inmiddels ook
bijzondere verwijzingsregels ingevoerd in § 1-301 Revised UCC en § 109 UCITA. §
1-301 UCC biedt meer rechtszekerheid voor zowel Internetconsument als on-line
aanbieder zonder overigens het traditionele conflictenrechtelijke systeem geheel los
te laten. In beginsel blijft dit het uitgangspunt voor het verwijzingsproces, maar met
de beperking dat het objectief toepasselijke recht de consument niet de bescherming
van het dwingende consumentenrecht van zijn eigen staat of land mag ontnemen.
Ook wanneer een ander recht dan dat van de gewone verblijfplaats van de consument
van toepassing is, zullen de dwingende consumentenbepalingen uit het rechtsstelsel
van de gewone verblijfplaats van de consument derhalve van toepassing blijven op
de interstatelijke of internationale on-line consumentenovereenkomst. Ofschoon de
aanpak van artikel 5 EVO en § 1-301 Revised UCC enigszins verschilt, zal het
praktische resultaat niet heel anders zijn. Op grond van het traditionele
conflictenrecht kan de rechter reeds tot de beslissing komen dat het recht van de
gewone verblijfplaats van de consument objectief van toepassing is, zodat §  1-301
Revised UCC verder niets toevoegt. In het andere geval blijven in ieder geval de
dwingende bepalingen van consumentenrecht  van de gewone verblij fplaats  van de
Intemetconsument van toepassing. Dat zijn eveneens de bepalingen die onder het
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door het EVO aangewezen recht van belang zullen zijn voor de Internetconsument.
Ook § 109 UCITA tracht flexibiliteit met duidelijkheid te combineren door enerzijds
a priori regels te geven en anderzijds vast te houden aan het traditionele

conflictenrechtelijke systeem. Helaas maakt de bepaling daarbij onderscheid tussen
on-line en off-line levering alsmede tussen de levering van goederen en de
verstrekking van (informatie)diensten. Beide verschillen vervagen in de on-line
context en maken de verwijzingsregel dan ook complexer dan nodig is. Bovendien
wordt onder deze bepaling voor wat betreft overeenkomsten met fysieke levering
niet aangeknoopt bij de gewone verblijfplaats van de consument maar bij de minder
bestendige en niet altijd even relevante plaats van levering
Het traditionele Amerikaanse conflictenrecht in de vorm van de most significant
relationship benadering is bij de on-line levering alsmede de toegang tot
informatiesystemen relevant als mogelijke correctie op de hoofdregel die verwijst
naar de vestigingsplaats van de licentiegever. Anders dan bij § 1-301 Revised UCC
is het uitgangspunt hier niet het traditionele verwijzingssysteem maar de a priori
regel. Dat heeft tot gevolg dat de situatie onder de UCITA voor de interstatelijke en
internationale on-line consumentenovereenkomst niet verbetert ten opzichte van die
onder het traditionele Amerikaanse conflictenrechtelijke systeem. Mogelijk is zelfs
sprake van een verslechtering met het oog op de rechtszekerheid, omdat de
toelichting bij de tekst van de bepaling eerder aanleiding geeft voor verwamng dan
voor duidelijkheid. Voor de interstatelijke en internationale on-line
consumentenovereenkomst hebben de bijzondere verwijzingsregels in het EVO en de
Revised UCC vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en duidelijkheid derhalve de
voorkeur boven § 109 UCITA.

4.4 Voorrangsregels

Ter afsluiting van het hoofdstuk over het toepasselijk recht dient een belangrijk
onderwerp nog aan de orde te komen, namelijk dat van de voorrangsregels of priority
rules. Voorrangsregels maken onderdeel uit van het conflictenrechtelijke

453
verwijzingsproces en beogen de bescherming van nationale of statelijke belangen

454in het internationale of interstatelijke geval. De werking van voorrangsregels kan
het conflictenrechtelijke resultaat doorkruisen of frustreren in de zin dat bepaalde
regels van een ander recht naast het subjectief dan wel objectief toepasselijke recht
om toepassing kunnen vragen.

4.4.1. Het EVO

455Het leerstuk van de voorrangsregels is neergelegd in artikel 7 EVO. Deze bepaling

453
Hay 1991,p. 379-80.

454
Zie Nygh  1999, p. 203-4, voor voorbeelden van dergelijke belangen.

455
Zie Nygh  1999, p. 200-2, voorrangsregels worden ook wei aangeduid als /oi d'application immddtate.
Zie  Reithmann & Martiny  1996,  nr. 379, Vonken  1997,  p.  7-2-10,  die  in dit verband spreken  van  de
leer der bijzondere aanknoping van semi-publiekrecht. Dit begrip dient te worden onderscheiden van
het in artikel 16 EVO gebruikte begrip 'openbare orde' of 'ordre public' gebruikt. Met dit laatste
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kan tot gelding komen onalhankelijk van de situatie of partijen al dan niet een
rechtskeuze zijn overeengekomen. Ofschoon de rechtskeuze voor on-line
contracterende partijen in principe dus een uitermate geschikt middel voor het
creeren van voorspelbaarheid en rechtszekerheid is, kunnen overwegingen van
flexibiliteit en rechtvaardigheid niettemin vereisen dat in bepaalde gevallen een
uitzondering wordt gemaakt op subjectief toepasselijke rechtsnormen. Overigens zal
zich het geval niet heel snel voordoen, want er dient onder artikel 7 EVO sprake te
zijn van bepalingen van bijzonder dwingend recht of internationaal dwingend
recht. Dat wil zeggen semi-publiekrechtelijke normen welke op basis van hun

456

457inhoud en functie en vanwege het algemeen belang om toepassing vragen. Het
leerstuk van de voorrangsregels is derhalve restrictiever dan de intern dwingende
bepalingen ex artikel 3 lid 3 en artikel 5 lid 2 EVO. Dit ligt ook voor de hand,

458

want anders zou elke rechtskeuze ex artikel 3 lid 3 gereduceerd worden tot een
459

materieelrechtelijke rechtskeuze. Een duidelijk criterium ter identificatie van dit
bijzonder dwingende recht ontbreekt echter.
In artikel 7 EVO worden twee gevallen onderscheiden, te weten de doorwerking van
derdelands voorrangsregels (lid  1) en de doorwerking van forale voorrangsregels (lid
2). Op grond van lid 1 kan de rechter gevolg geven aan buitenlandse - dus niet reeds
op grond van het EVO subjectief dan wel objectief toepasselijke - voorrangsregels,
indien het recht van het betreffende land geval nauw is verbonden met het geval en
de voorrangsregels volgens de (on)geschreven scope rules van dit land van
toepassing zijn (lid 1, eerste zin). Uit de formulering kan worden opgemaakt dat ook
wanneer de genoemde omstandigheden zich voordoen, de rechter een discretionaire

460bevoegdheid heeft bij het al dan niet toepassen van de derdelands voorrangsregels,
waarbij hij rekening moet houden met de aard en strekking van de voorrangsregels
en de gevolgen die de toepassing of de niet-toepassing van deze regels met zich
meebrengen (lid 1, laatste zin).
Vanuit de on-line overeenkomst bezien is het van belang dat bij de bepaling of van
een nauwe verbondenheid tussen contract en buitenlands recht sprake is, wordt
aangeknoopt bij factoren die kenbaar zijn voor partijen. Het toelichtende rapport
noemt als relevante factoren bijvoorbeeld de plaats van tenuitvoerlegging van de
overeenkomst of de plaats waar een der partijen zijn hoofdkantoor houdt. De plaats
van tenuitvoerlegging van de on-line overeenkomst zal over het algemeen alleen in
voldoende mate kenbaar zijn, indien partijen hierover afspraken hebben gemaakt en
de tenuitvoerlegging - bijvoorbeeld de levering van een product - op een fysieke en
niet-willekeurige locatie geschiedt. Veel minder of niet kenbaar en over het
algemeen willekeurig is deze plaats, wanneer de overeenkomst volledig on-line
wordt afgewikkeld. Geen sprake van nauwe verbondenheid is er mijns inziens,
wanneer aan een partij op doorreis in een derde land on-line wordt geleverd. De

worden fundamentele beginselen en waarden van een rechtsorde bedoeld
456

Reithmann & Martiny 1996, nr. 387, Vonken 1997, p. 7-2-10-1.
457

Strikwerda  1995, nr. 247, Strikwerda 2000, nr. 80, Vonken 2000, p.  161..458
Nygh  1999, p. 200, Verhagen 2001, p. 28.

459
Joustra 1997, p. 308.

460
Strikwerda 1995, nr. 249, Vonken 1997, p. 7-25.
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vestigingsplaats of het hoofdkantoor van een der partijen is daarentegen een
voldoende duurzame factor voor de aanknoping, ofschoon ten behoeve van de
kenbaarheid van de plaats wel een actieve opstelling van partijen noodzakelijk kan
zijn. Bij on-line B2C transacties dienen professionele aanbieders dergelijke
informatie duidelijk op hun website kenbaar te maken, zodat de consument zonder
een enorme speurtocht op de website eenvoudig van de informatie kennis kan nemen.

Bij - in het bijzonder high-value - on-line B2B transacties kan van partijen volgens

mij mede worden verlangd dat zij elkaar over en weer naar de relevante gegevens
vragen, indien hierover on-line - bijvoorbeeld via de website - onvoldoende

duidelijkheid bestaat. Ook zal hier in beginsel het uitgangspunt moeten zijn dat
partijen zelf de relevante gegevens - zoals bedrijfsnaam en vestigingsplaats -
kenbaar maken. De scheidslijn tussen de eigen verantwoordelijkheid en die van de
wederpartij is weliswaar niet schell, te trekken, maar de mate van ervaring en

professionaliteit van partijen zijn aspecten die zwaar zouden moeten wegen in de
uiteindelijke afweging.
Overigens is door enkele verdragsstaten op grond van artikel 22 lid 1 onder a EVO
een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt bij artikel 7 lid 1 EVO, omdat werd gevreesd

461
voor rechtsonzekerheid ingevolge de toepassing van deze bepaling. Deze

verdragsstaten zijn Duitsland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. De
ontwikkeling van het leerstuk van de bijzondere aanknoping van derdelands

462

voorrangsregels is in deze landen dus onderworpen aan rechtspraak en doctrine.

Naar verwachting zal het in de verdragsstaten die het voorbehoud niet hebben
gemaakt evenmin snel tot toepassing van artikel 7 lid 1 EVO komen.

De toepassingsmogelijkheden voor forale voorrangsregels zijn ruimer dan die van de
derdelands voorrangsregels, want deze zijn niet gebonden aan de in lid 1 opgenomen
beperkingen. Niettemin dient de rechter ook in dit geval te beoordelen of ze een
dusdanig bijzonder dwingend karakter hebben dat doorwerking op zijn plaats is. Het
on-line karakter van internationale overeenkomsten leidt niet tot een geheel andere

toepassing van artikel 7 lid 2 EVO dan reeds het geval was. Wel zou de rechter bij de
weging van het bijzonder dwingende karakter van een forale rechtsnorm mijns
inziens grote waarde moeten hechten aan het belang van rechtszekerheid en

voorspelbaarheid in het internationale on-line rechtsverkeer. Mogelijk zou dit zelfs
eerder aanleiding moeten geven tot het buiten toepassing laten van artikel 7 lid 2
EVO. Tevens zou mee moeten spelen dat het hier veronderstelde vereiste van enige
verbondenheid van het geval met het forum voor de doorwerking van forale

voorrangsregels minder snel vervuld zal zijn, indien sprake is van minder goed
kenbare en/of willekeurige aanknopingsfactoren. Het vereiste houdt in dat er - zo de
heersende maar geenszins onomstreden mening - sprake dient te zi  van een
Inlandsbezug voor de toepassing van artikel 7 lid 2 EVO: Bij de

461
Zie echter Verhagen 2001, p. 33, die meent dat het voorbehoud zich niet uitstrekt tot dwingend
communautair recht, hetwelk vanwege zijn bijzondere karakter ook verplicht door de rechter zou
moeten worden toegepast onder artikel 7 lid 1 EVO.

462
Reithmann & Martiny  1996,nr. 380.

463
Reithmann & Martiny 1996, nr. 393
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consumentenovereenkomst zal over het algemeen zijn vereist dat de consument zijn
gewone verblijfplaats heeft in het land dat de voorrangsregel kent. Bij andere

464

overeenkomsten zal het zwaartepunt weer anders worden gelegd, zoals het bij
mededingingsrechtelijke voorschriften zal aankomen op het effect dat de betreffende

465activiteiten sorteren op de binnenlandse markt. De gewone verblijfplaats is een
tamelijk duurzame factor die - wanneer de consument hierover correcte informatie
verstrekt aan de on-line aanbieder - kenbaar is. De uitwerking van commerciele
activiteiten op een binnenlandse markt kan mogelijk minder goed worden
vastgesteld, indien on-line wordt geleverd en de on-line aanbieder dientengevolge
geen informatie heeft (verzameld) over de eindbestemming van diens producten of
diensten.

Voor wat betreft de formele geldigheid van overeenkomsten dient erop te worden
gewezen dat artikel 7 EVO de liberale regeling van artikel 9 EVO kan inperken,

466indien vormvoorschriften als internationaal dwingend recht zijn aan te merken.
Ondanks de in beginsel ruime mogelijkheden die artikel 9 EVO op dit gebied biedt,
is het dus van belang dat overheden duidelijkheid creeren omtrent de juridische
status van on-line overeenkomsten in relatie tot wettelijke vormvoorschriften.467

4.4.1.1  Business-to-business contracten
In de B2B context kunnen voorrangsregels worden gevonden in onder meer
monetaire wetgeving, kartelwetgeving en wetgeving betreffende import- en
exportbeperki en, maar ook bijvoorbeeld voorschriften betreffende algemene
voorwaarden. Overheden kunnen op de genoemde gebieden gerechtvaardigde
nationale belangen hebben bij het stellen van regels die mede doorwerken in het
internationale geval. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de bescherming
van de binnenlandse markt tegen de concurrentiebeperkende praktijken van
ondernemingen, de bescherming van de volksgezondheid of het waarborgen van de
stabiliteit van de nationale valuta. Een voorbeeld dat tevens van belang is in het
kader van de on-line context zijn de import- en exportbeperkingen ten aanzien van
cryptografie. Ook kunnen er bijvoorbeeld mededingingsrechtelijke asDecten

469

470kleven aan de ontwikkeling van internationale on-line B2B rnarktplaatsen    of er
kan zich een situatie voordoen waarbii de ene partij de ander tot (ongeoorloofd)
exclusiefon-line contracteren dwingt.

47f

Hoe gerechtvaardigd de doorwerking van dergelijke voorrangsregels kan zijn, het zal
veelal ten koste gaan van de rechtszekerheid en voorspelbaarheid in het

464
Joustra 1997, p. 307.

465
Reithmann & Martiny 1996, nr. 393.

466
Vonken  1997, art. 9-14-24, Reithmann & Martiny  1996 nr. 572.

467
Vergelijk artikel 9 richtlijn 2000/31/EG.

468
Zie  Reithmann & Martiny  1996, nrs 410-26, Vonken  1997,  p.  7-12  en 7-42-52-53, Strikwerda  2000,
nr. 81.

469
Zie hierover uitgebreider Koops 1999, Koops 2002 en Parviainen  2000.

470
Zie Ouwehand 2000.

471
Eiselen  1995, p.  12, met betrekking tot EDI.
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internationale handelsverkeer. Nationale verschillen in regelgeving kunnen
belemmerend werken op het on-line transactieproces en daarmee de ontwikkeling
van de elektronische handel. Een vergelijking kan worden getrokken met het
wereldwijd versnipperde consumentenrecht dat voor veel onduidelijkheid zorgt in
het on-line B2C rechtsverkeer en zou moeten worden geharmoniseerd of meer op 66n
gemeenschappelijke noemer moeten worden gebracht om het als - voornamelijk
door het bedrijfsleven gevoelde - barriBre te slechten. Ook hier geldt mijns inziens
dat overheden - in samenwerking met het bedrijfsleven - op nationaal niveau het

eigen regelkader - zowel het bijzonder dwingend recht als de bijbehorende scope

miles - kritisch in ogenschouw zouden moeten nemen en aanpassen voor zover het
onnodig belemmeringen oplevert voor de internationale elektronische handel. Daar
waar de doorwerking van nationale belangen in het internationale on-line B2B
handelsverkeer evenwel gerechtvaardigd is, zouden overheden zich internationaal
moeten inspannen voor het zoveel mogelijk afstemmen van het uit deze belangen
voortvloeiende bijzondere of internationaal dwingende recht. Het voornoemde
nationale cryptografiebeleid in de vorm van exportbeperkingen is een goed

472

voorbeeld van een gebied, waarop langs de weg van de Wassenaar Agreement
reeds pogingen worden ondernomen om een internationaal beleid te ontwikkelen. De
Wassenaar Agreement is helaas geen bindend verdrag en aanpassing of harmonisatie
van het onderling verschillende nationale beleid van de lidstaten kan dan ook niet
worden afgedwongen. Bovendien blijven verschillen bestaan ook wanneer lidstaten
het nationale beleid in lijn brengen of hebben gebracht met de Wassenaar

Agreement, omdat zij een discretionaire bevoegdheid hebben en verschillende473

uitgangspunten hanteren bij de implementatie van de bepalingen. Het eindpunt
van afstemming is derhalve nog lang niet bereikt.
Bij de toepassing van artikel 7 EVO in de internationale on-line B2B context zou de
rechter in de afweging van rechtszekerheid enerzijds en de doorwerking van
statelijke belangen in het internationale geval middels voorrangsregels anderzijds
uitdrukkelilk rekening moeten houden met de mate van internationaliteit van de on-
line overeenkomst of - anders geformuleerd - de mate van aanknoping van de
transactie met een rechtsstelsel in het bijzonder. Uit onder meer pragmatische
overwegingen werd eerder geconcludeerd dat on-line B2B overeenkomsten per
definitie als internationaal moeten worden beschouwd, tenzij er door een
binnenlandse on-line aanbieder uitdrukkelijk voor wordt gekozen om slechts op de
nationale markt te handelen met binnenlandse klanten. Dat betekent niet dat er bij

474

internationale on-line overeenkomsten in concreto geen verschillen in de mate van
internationaliteit kunnen worden vastgesteld. Enerzijds zijn er puur internationale

gevallen, zoals op een waarlijk internationale markt gesloten overeenkomsten

waarbij geen band met een bepaald land bestaat en anderzijds geheel met 66n
rechtsstelsel verbonden overeenkomsten die onder de nieuwe benadering niettemin
als internationaal worden beschouwd. Daar tussenin bevinden zich meer of minder
als internationaal te waarderen gevallen. Het verschil in internationaliteit kan en zou

472
Zie Koops 2002, voor meer informatie over de Wassenaar Agreement.

473 Zie alles Parviainen 2000, p. 11-2.
474

Zie paragraaf4.2.1.1.3.
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mijn inziens een rol moeten spelen bij het al dan niet doorwerken van
voorrangsregels. In het geval van internationale on-line B2B overeenkomsten die
niet of nauwelijks met een of meerdere rechtsstelsels in het bijzonder verbonden zijn,
zouden nationale belangen van de lex fori geen grip moeten hebben op de kwestieuze
transactie tenzij ze een buzonder zwaarwegend karakter hebben. Indien de mate van
betrokkenheid met een rechtsstelsel groter is, kunnen minder pregnante, in

475
voorrangsregels vervatte belangen doorwerking krijgen. Bij de derdelands
voorrangsregels ligt deze werkwijze impliciet reeds besloten in het vereiste dat de
overeenkomst nauwe verbondenheid moet hebben met het betreffende rechtsstelsel.
Niet reeds wordt hiermee echter uitgedrukt dat het vereiste een flexibele invulling
kan krijgen, die mijns inziens wel op zijn plaats is. Artikel 7 lid 1 EVO geeft de
rechter een discretionaire bevoegdheid bij de toepassing van derdelands
voorrangsregels die flexibiliteit ook mogelijk maakt. In het tweede lid van artikel 7
EVO wordt het vereiste van nauwe verbondenheid niet met zoveel woorden
genoemd, niettemin zou ook hier naar mijn mening de mate van betrokkenheid een

476
rol moeten spelen bij de doorwerking van voorrangsregels. Ten eerste wordt met
flexibiliteit in de doorwerking van voorrangsregels bereikt dat ondanks een brede
benadering ten aanzien van het internationaliteitsvereiste er toch goed onderscheid
kan worden gemaakt en recht kan worden gedaan aan bijzondere omstandigheden in
het concrete geval. Ten tweede - en voornamelijk in deze context van belang - kan
op deze manier iets van de rechtszekerheid terug worden verkregen of worden
behouden in gevallen waarin geen duidelijke en - vanuit conflictenrechtelijk oogpunt
- relevante band bestaat met een of meer bepaalde rechtsstelsels. Partijen behoeven
op de inter:nationale on-line marktplaats minder snel te vrezen voor de doorwerking
van voorrangsregels in hun rechtsrelaties, aangezien de rechter hieraan slechts in
uiterste situaties werking zou verlenen. Vanuit deze benadering is het mogelijk om
artikel 7 EVO in bepaalde gevallen restrictiever te interpreteren dan in andere
gevallen en om flexibiliteit en rechtszekerheid beter met elkaar te verenigen. Zo
worden al te parochiale conflictenrechtelijke beslissingen - zo die te verwachten
zouden zijn - in het on-line handelsverkeer zoveel mogelijk vermeden.

4.4.1.2  Business-to-consumer contracten
Het leerstuk van de voorrangregels heeft met de introductie van bijzondere
verwijzingsregels voor consumenten sterk aan belang ingeboet ten aanzien van

477internationale consumentenovereenkomsten. Deze verwijzingsregels incorporeren
478

zogezegd het leerstuk van de voorrangsregels. Het tweetal vragen dat in dit
verband rijst, is (a) of regels van consumentenbescherming als voorrangsregels te
beschouwen zijn en (b) of en, zo ja, in hoeverre voor de toepassing van artikel 7
EVO naast artikel 5 EVO ruimte is gebleven.

475
Vergelijk paragraaf4.2.1.1.3.4.

476
Reithmann & Martiny   1996,   nr.   393,  over de heersende,  doch niet onornstreden   leer  van   de
Inlandsbezug bij de doorwerking van forale voorrangsregels en nr. 394, over een flexibel systeem van
internationaal dwingende voorschriften.

477
Zie echter Mankowski 1999b, p.  514, over kansspelovereenkomsten.

478
Strikwerda 2000, nr. 81.
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Ad a. Over de eerste vraag lopen de meningen sterk uiteen en bestaat geen
duidelijkheid. Voorschriften van consumentenbescherming zouden mogelijk

479

kunnen worden beschouwd als bijzonder dwingend recht, indien en voor zover
daarmee een algemeen belang wordt gediend. Het algemene belang kan er
bijvoorbeeld in zijn gelegen dat de bescherming van belangen van consumenten
meer in het algmeen misbruik voorkomt en derhalve de gemeenschap als geheel ten
goede komt. Voorschriften van consumentenbescherming kunnen naast het
beschermen van private partijbelangen bijvoorbeeld ook een marktregulerende
werking hebben, zoals bij vanuit het Europese recht afkomstige nationale

481voorschriften van consumentenbescherming veelal het geval is. Zo worden de
bepalingen die onder de scope rules uit voor de on-line B2C context relevante
Europese richtliinen, zoals de richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand,

462
zijn begrepen, aangemerkt als bijzonder dwingend communautair recht waaraan

483ingevolge artikel 7 EVO door de rechter gevolg kan of moet worden toegekend.
Voor het overige zal per concreet geval moeten worden onderzocht of voorschriften
internationaal of bijzonder dwingend recht in de zin van artikel 7 EVO vormen.484

Hierbij zou in het belang van de rechtszekerheid en voorspelbaarheid mijns inziens
een belangrijke rol moeten spelen of de wetgever het internationale
toepassingsbereik duidelijk - lees: uitdrukkelijk - in de betreffende wetgeving heeft
bepaald.

485

Ad b. Indien bij regels van consumentenrecht sprake is van bijzonder dwingend recht
is het voorts de vraag of artikel 5  EVO niet reeds een uitsluitende regeling biedt voor
internationale consumentenovereenkomsten, waardoor voor een aanvullende

486
toepassing van artikel 7 EVO geen plaats meer zou bestaan. Hierbij dienen twee
situaties te worden onderscheiden, namelijk het geval waarin de
consumentenovereenkomsten door artikel 5 EVO wordt bestreken en het geval
waarin de consumentenovereenkomst buiten het toepassingsgebied van artikel 5
EVO valt.
In het eerste geval zou kunnen worden aangenomen dat forale voorrangsregels
prioriteit hebben boven het op grond van artikel 5 EVO toepasselijke dwingende

487
recht, indien beide regels met elkaar conflicteren. Daarbij zou van belang kunnen

479
Reithmann & Martiny 1996, nr. 395, Vonken 1997, p. 7-12.

480
Zie Vonken 2000, p. 161.

481
Reithmann & Martiny  1996,  nr. 397, Joustra   1999,  p. 665. Vergelijk /ngmar v. Eaton, HvJ EG, 9
november 2000, zaak C-381/98, Jur EG 2000, p. I-9305 ten aanzien van de communautaire
bescherming van handelsagenten.

482
Zie paragraaf 4.3.2.1.1, over de scope rules.

483
In  deze an Joustra  1999, p. 668, Verhagen 2001, p.  32.

484
In deze zin Reithmann & Martiny  1996, nr. 397.

485
Zie ook Nygh 1999, p. 211.

486
Zie over de verschillende meningen, Joustra 1997, p. 309-15.

487
Reithmann & Martiny 1996, nr. 382.
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488zijn dat de voorrangsregel gunstiger is voor de consument, maar zeker is dit niet.
Een dergelijke situatie doet zich naar verwachting ook niet snel voor, zeker wanneer
aan het vereiste van een Inlandsbezug wordt vastgehouden en de consument
bijvoorbeeld in het forum zijn gewone verblijfplaats moeten hebben. Vaak zal dan
namelijk al op grond van artikel 5 EVO de tex fori van toepassing zijn.
Het tweede geval - de internationale consumentenovereenkomst valt buiten het
bereik van artikel 5 EVO - kan zich bijvoorbeeld voordoen, indien niet is voldaan
aan de in die bepaling gestelde totstandkomingsvoorwaarden. Zoals eerder kon
worden gelezen, lopen de meningen over de vraag of bij on-line afgesloten
consumentenovereenkomsten is voldaan aan de totstandkomingsvoorwaarden van
artikel 5 EVO uiteen. Ofschoon aanpassing van artikel 5 EVO geboden is om
duidelijkheid in deze situatie te scheppen, is - zo werd geconcludeerd - een ruime
uitleg van de bepaling die mede de on-line consumentenovereenkomst omvat onder

489de huidige redactie reeds mogelijk. Toch kan het gebeuren dat de rechter in een
concreet geval kiest voor restrictieve interpretatie en artikel 5 EVO buiten toepassing
verklaart. Ook over de vraag of het in een dergelijke situatie langs de weg van artikel
7 EVO vervolgens alsnog tot toepassing van regels van consumentenrecht kan
komen, lopen de meningen uiteen.
Aangenomen dat de betreffende bepaling van consumentenrecht internationaal - en
dus niet intern - dwingend recht is, blijft er mijns inziens plaats voor een
aanvullende functie van artikel 7 EVO. De reden is dat het dwingende recht490

waarop de bepalingen zich richten van elkaar verschilt. In geval van bijzonder
dwingend recht kan nog steeds een vanuit conflictenrechtelijk oogpunt voldoende
relevant statelijk belang bestaan bij de toepassing onder artikel 7 EVO. In dit geval
wordt niet voor niets gesproken van bijzonder dwingend recht. De rechter zal wel

terughoudendheid moeten betrachten bij een aanvullende werking van artikel 7 EVO,
aangezien de categorie voorschriften die hieronder tot toepassing kan komen
duidelijk beperkter is dan die onder artikel 5 EVO. In het bijzonder overwegingen
van rechtszekerheid en partijautonomie moeten naar mijn mening de basis vormen
voor de rechterlijke terughoudendheid in de on-line context en dienen aldus zwaar te
wegen in de beslissing om de voorschriften al dan niet te laten doorwerken.
De uitweg van artikel 7 EVO is daarmee geen oplossing voor de problemen waar de
internationale on-line consumentenovereenkomst bij een restrictieve benadering
onder artikel 5 EVO tegenaan loopt. De Internetconsument heeft meer baat bij en
verdient mijn inziens ruimere mogelijkheden dan onder artikel 7 EVO kunnen

491worden geboden. De on-line consumentenovereenkomst dient bij een revisie van
het EVO ter wille van de duidelijkheid dan ook uitdrukkelijk binnen het
toepassingsbereik van artikel 5 EVO te worden gebracht. Tot die tijd is het te hopen
dat rechters een ruime uitleg van artikel 5 EVO hanteren en het voorbeeld van de
EEX-Vo volgen.

488
Zie ook Strikwerda  1995, nr. 253, volgens  heersende opvatting kan  het ex artikel  5 EVO toepasselijke
recht niet worden doorbroken door beschermende voorschriften van andere rechtsstelsels.

489
Zie uitgebreider hierover paragraaf 4.3.2.1.4.1.

490
Ook in deze zin Strikwerda  1995, nr. 253. Anders Waldenberger  1996, p. 2371.

491
Zie paragraaf 4 3.1 over het belang van consumentenbescherming.
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4.4.2 Het conjlictenrecht in de Verenigde Staten

Bij het begrip public policy in het Amerikaanse conflictenrecht dient enige
voorzichtigheid te worden betracht, aangezien met deze term zowel op openbare orde

492

in negatieve als in positieve zin wordt gedoeld. In het Amerikaanse
conflictenrecht heeft public policy in de zin van openbare orde in positieve zin vooral
een plaats gekregen  door de moderne op policy  en interests gerichte choice  of law
theorieen. Een voorbeeld is het eerder behandelde government interest    analysis,
waarbij een -overigens niet in het geval van overeenkomsten als zodanig toegepaste
- zelfstandige verwijzingsmethode voor de vaststelling van het toepasselijke recht is

gebaseerd op policy overwegingen. Bij interest analysis dient echter voor ogen te

worden gehouden dat policy overwegingen veelal niet zozeer de regulering of
doorwerking van (statelijke) belangen in het interstatelijke of internationale geval op
het oog hebben, maar uitsluitend bedoeld zijn als een choice of law benadering

493
waarnnee de lex fori als toepasselijk recht kan worden beredeneerd. In een

dergelijk geval is geen sprake van public policy in positieve zin.
Ook in de Restatement  (Second)  Conflict  of Laws speelt public policy een rol in het
conflictenrechtelijke verwijzingsproces, waarin op grond van § 6 (2) Restatement

(Second)  Conflict  of Laws

'the relevant policies of the forum'

en

'the relevant policies of other interested states and the relative interests of
those states in the determination of the particular issue'

relevante factoren zijn bij de vaststelling of een lokaal wettelijk voorschrift dan wel
een regel van common law van toepassing is op interstatelijke of internationale
gevallen. Aan de hand van de inhoud en functie van de betreffende regel kan worden
bepaald of het forum dan wel een andere staat belang heeft bij de toepassing van de

494
regel in het interstatelijke of internationale geval. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer een der partijen in het forum woonachtig of gevestigd is.
Voornoemde factoren dienen echter te worden afgezet tegen andere, eveneens in § 6
(2) Restatement (Second) Conjlict of Laws genoemde beginselen als 'the protection
ofjustified expectations' en 'certainty, predictability and uniformity of result'. Reeds
eerder is betoogd dat deze aspecten van groot belang zijn in het on-line
handelsverkeer en zwaar moeten wegen bij de vaststelling van het toepasselijk recht

op on-line overeenkomsten. Mijns inziens zal de rechter in beginsel dan ook
terughoudendheid dienen te betrachten bij het laten doorwerken van een lokale
public policy in het conflictenrechtelijke verwijzingsproctdd. Zowel wanneer

492 Zie de toelichting bij § 1-301 Revised UCC. onder 6, waarin het onderscheid duidelijk wordt gemaakt.
Zie Scoles & Hay  1992, p.  72  -3, over public poticy in negatieve zin.

493
Hay 1991, p 382.

494
Zie alles § 6 (2) Restatement  (Second)  Conflict of Laws, comment te) en (0

234



TOEPASSELIJK RECHT

partijen een rechtskeuze overeen zijn gekomen als ook wanneer dit niet het geval is.
Ter bevordering van de rechtszekerheid en voorspelbaarheid kan als waarborg
worden gesteld dat het internationaal dwingende recht expliciet en dus kenbaar is,
zodat partijen niet onnodig of zo min mogelijk worden ovenallen door lokale
regels.

495

In geval van een rechtskeuze kan een public policy doorwerken ingevolge § 187 (2)
(b)   Restatement   (Second)   Conflict   of  Laws. Op grond van deze richtlijn wijkt het
subjectief toepasselijke recht, indien en voor zover het in strijd is met een
'fundamental policy' van een staat met een groter belang bij de beslechting van het
geschil. Het recht van deze belanghebbende staat zou mede het objectief
toepasselijke recht moeten zijn. Er dient derhalve niet slechts een bepaalde mate van
verbondenheid te zijn met de betreffende staat voor de doorwerking van
internationaal dwingend recht, maar het moet gaan om de staat die de most
significant relationship met de contractuele kwestie heeft. Deze bepaling voorziet in
de doorwerking van zogeheten tweedelands internationaal dwingend recht en laat
zich met uit over forale en derdelands voorrangsregels. Wel kunnen tweedelands en
forale voorrangsregels natuurlijk samenvallen. Bij de objectieve verwijzing onder §
188 Resmtement (Second) Confhct of Laws wordt de doorwerking van een
fundamental policy van een staat niet met zoveel woorden geregeld. Het refereren
aan de beginselen van § 6 Resmtement (Second) Conflict OfLaws in zowel het eerste
als tweede lid is echter een aanwijzing dat de exceptie niettemin van belang kan zijn
bij de vaststelling van het objectief toepasselijke recht.
Ook in § 1-301 (e) Revised UCC wordt een fundamental policy exceptie toegestaan

496
op de rechtskeuze. Ook deze bepaling ziet op de zogeheten tweedelands
voorrangsregels, maar volgens de toelichting kunnen ook forale voorrangsregels
doorwerken in een internationale of interstatelijke rechtsrelatie. Dit leerstuk wordt
evenwel niet beschouwd als een zaak van handelsrecht en dient nader te worden
ingevuld door de rechter. Niet onwaarschijnlijk is dat deze de benadering van §

497

187 (2) (b) Restatement (Second) Conflict of Laws volgt. § 1-301 Revised UCC laat

de vaststelling van het objectief toepasselijke recht over aan het conflictenrecht van
de staten. Bij gebreke van een rechtskeuze dient de doorwerking van een eventuele
relevante forale of tweedelands public policy dan ook binnen de traditionele choice
oflaw benaderingen te worden gepositioneerd.
§ 105 (b) UCITA bevat de mogelijkheid om rekening te houden met eenfundamental
policy van een staat op grond waarvan een overeenkomst geheel of deels ongeldig
kan worden verklaard. Deze bepaling betreft de werking van het public polky
concept in algemene en niet slechts in conflictenrechtelijke zin.
Toch is het van belang op te merken dat bij het gebruik van de term internationaal
dwingend recht in het Amerikaanse recht met enige voorzichtigheid moet worden
betracht. Het onderscheid met intern dwingend recht wordt namelijk niet heel

495
In  deze  zin  Nygh  1999,  p.  212.  Zie  ook  §  6 (1) Restatement  (Second)  Conflict  of Laws  dat  op  deze

mogelijkheid ingaat. De in het tweede lid genoemde factoren zijn dan ook juist van belang in het
geval  er geen sprake is van een statutog directive of geschreven scope rules

496
Deze exceptie omvat zowel de openbare orde in negatieve als in positieve zin.

497
Zie toelichting bij § 1-301 Revised UCC, onder 9.
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uitdrukkelijk gemaakt in de doctrine. Dat het onderscheid niet scherp is, kan ook
worden gelezen uit de toelichting bij § 105 UCITA, waarin onder verwijzing naar de
digitale economie wordt verklaard dat rechters terughoudendheid moeten betrachten
bij het laten doorwerken van purely local policy. Het is dus niet uitgesloten dat intern
dwingend recht kan doorwerken in de internationale on-line rechtsverhouding.
Niettemin is het mijns inziens wel van belang, aangezien partijen ook in het
Amerikaanse conflictenrecht in beginsel een conflictenrechtelijke rechtskeuze

498kunnen maken. In het andere geval zou een rechtskeuze steeds slechts een
materieelrechtelijk karakter hebben. Dit neemt echter niet weg dat het karakter499

vanfundamental policy inhet Amerikaanse conflictenrecht niet duidelijk omlijnd is.

4.4.2.1  Business-to-business contracten
Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een bepaald wettelijk300voorschrift of een common law regel    als behorende tot een fundamental  policy  of
een relevant policy kan worden beschouwd. Over het algemeen zullen echter
vergelijkbare regelingen een rol kunnen spelen als in paragraaf 4.4.1.1 reeds aan de

501
orde kwamen. Er kan dan dus gedacht worden aan antitrust wetgeving,    maar ook

502exportbeperkingen met betrekking tot cryptografieproducten. Typisch op
Amerikaanse leest geschoeide public policies kunnen worden gevonden in het
domein van de - op de Grondwet gestoelde - informatievrijheid. Zo kunnen
bepalingen uit het federale octrooi- en auteursrecht worden beschouwd als national
policies welke - afhankelijke van de concrete omstandigheden van het geval -
kunnen doorwerken in contractuele rechtsverhoudingen. En ook het recht op de

503
handelsgeheimen kan in dit verband relevant zijn.
De vraag of sprake is van een fundamental policy die doorwerking vereist in de
contractuele relatie tussen partijen is afhankelijk van de mate van betrokkenheid van

504de overeenkomst met een staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat de commerciele
activiteiten moeten plaatshebben in een staat, alvorens die staat een statelijk belang

505
van conflictenrechtelijke relevantie kan claimen. De aanknopingsfactoren die in
het kader van de most signi#cant relationship benadering relevantie hebben in de on-
line context, kunnen ook hier een rol spelen. In het bijzonder het feit dat een partij in
de betreffende staat is gevestigd en het merendeel van zijn zakelijke activiteiten daar
verricht, kan tot een dusdanig conflictenrechtelijk relevante betrokkenheid en

498
Zie  ook  Nygh   1999, p.  223, die aangeeft dat bij een fundamental po/icy moet worden gesproken  van
internationaal dwingend recht.

499
Ook in deze zin de toeliching bij § 1-301 Revised UCC, onder 6

500
Over het algemeen zal een common law regel evenwel niet snel internationaal dwingend recht
vormen. Een zeldzaam voorbeeld is waarschijnlijkheid de inmiddels achterhaalde
handelingsonbekwaamheid van de echtgenote zoals in Milliken v. Pratt, 125 Mass. 374,1878, zie
hierover Currie 1963, Chapter  Two.

501
Zie eerder ook paragraaf 4.2.2.2.2.

502 Zie Koops 2002, onder United States.
503

Zie toelichting bij § 105 UCITA.
504

Zie ook § 187  Restatement (Second) Conjlict of Laws, comment (g).
505

Zie ook § 18% Restatement (Second) Conflict of Laws, comment (c).
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506
daarmee de doorwerking van eenfundamental policy leiden.
Het eventueel op de voorgrond tredende statelijke belang zal steeds moeten worden
afgewogen tegen andere beginselen, zoals de verwachtingen van partijen omtrent het
op hun on-line overeenkomst toepasselijke recht en de het belang van
rechtszekerheid en voorspelbaarheid in het on-line handelsverkeer.507 De in § 6 (2)
Restatement (Second) Conflict of Laws neergelegde beginselen van 'protection of
justified expectations' en 'certainty, predictability and uniformity of result' dienen

508
naar mijn mening zwaar te wegen in het on-line B2B transactieverkeer. Dit
betekent dat de rechter zich terughoudend moet opstellen bij de vraag of een public
policy doorwerkt in de on-line rechtsrelatie van B2B partijen. Zeker gezien de grote
ondoorzichtigheid van het Amerikaanse conflictenrecht met zijn verschillende
benaderingen zal bij partijen veelal behoefte bestaan aan het creeren van
duidelijkheid door middel van een rechtskeuze. Deze rechtskeuze moet echter niet te
gemakkelijk worden doorkruist door statelijke of nationale policies, indien een band
met een staat of land slechts in geringe mate aanwezig is. Aangezien in het
Amerikaanse conflictenrecht de mate van betrokkenheid en daarmee ook de mate
van internationaliteit alsmede de verwachtingen van partijen een rol spelen, is
hetgeen in paragraaf 4.4.1.1 werd opgemerkt ten aanzien van on-line B2B transacties
in het kader van de toepassing van artikel 7 EVO op deze plaats eveneens van
toepassing. In het kort komt het erop neer dat een statelijke of nationale fundamental
policy - mogelijk tenzij van een bijzonder zwaarwegend karakter - geen vat zou
mogen krijgen op on-line B2B overeenkomsten die met of nauwelijks banden met
een of meerdere specifieke rechtsstelsels opwijzen. Des te meer de on-line B2B
overeenkomst echter is verbonden met een rechtsstelsel, des te groter is de
mogelijkheid dat eenfundamental  policy in voorkomende gevallen kan doorwerken.
Indien een on-line aanbieder zich via het Internet voornamelijk richt op een bepaalde
nationale of statelijke B2B markt, dan zal eerder rekening kunnen worden gehouden
met een eventuele fundamental policy van het desbetreffende land. Professionele
partijen zouden bij een op de internationale on-line B2B marktplaats gesloten
overeenkomst, waarbij de daadwerkelijke band met een of meerdere rechtsstelsels in
feite nihil is, echter niet moeten worden geconfronteerd met public policy
overwegingen in het conflictenrechtelijke verwijzingsproces. In alle gevallen geldt
evenwel dat niet te gemakkelijk voorbij mag worden gegaan aan het belang van
rechtszekerheid, wanneer partijen een rechtskeuze overeen zijn gekomen en er dus
duidelijke verwachtingen omtrent de toepasselijke rechtsnormen bestaan.

4.4.2.2 Business-to-consumer contracten
De public poh'cy exceptie is door het - tot voor kort - ontbreken van bijzondere
verwijzingsregels van groot belang voor on-line consumentenovereenkomsten.
Inmiddels - zo kon in paragraaf 4.3.2.2.3 en 4.3.3.2.2 worden gelezen - zijn of
worden in recente wetgeving echter alsnog bijzondere verwijzingsregels voor B2C

506 Zie paragraaf 4.2.2.2.3 voor een behandeling van de verschillende aanknopingsfactoren in het licht
van de on-line context.

507 Vergelijk ook § 178 (2)(c) Resmtement (Second) OfContracts.
508

Zie paragraaf 4.4.1.1.
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contracten ingevoerd. De pubtc policy exceptie blijft relevant voor de interstatelijk
en internationaal contracterende consument in gevallen die niet door de bijzondere
verwijzingsregels worden bestreken. § 1-301 Revised UCC kent bijvoorbeeld alleen
bijzondere verwijzingsregels in geval van een rechtskeuze en laat de objectieveverwijzing over aan het conflictenrecht van de staten. § 109 UCITA is begrensd tot
computer information transactions en kent voor wat betreft de vaststelling van het
objectief toepasselijke recht een bijzondere verwijzingsregel voor
consumentenovereenkomsten, waarbij de levering off-line geschiedt. Ook komt
buitenlands recht dat op grond van de objectieve verwijzingsregels van UCITA van
toepassing is, slechts daadwerkelijk tot toepassing indien het een vergelijkbare
bescherming als UCITA biedt aan niet in de desbetreffende jurisdictie gevestigde of
woonachtige partij.  Op deze manier kan de Internetconsument ook bij volledig on-
line gesloten en uitgevoerde overeenkomsten een beroep op bescherming doen, zij
het dat dit ook hier weer beperkt is tot zogeheten computer information transactions.
De vraag rijst in hoeverre naast de bijzondere verwijzingsregels van § 1-301 Revised
UCC en § 109 UCITA ruimte bestaat voor de doorwerking van statelijke ofnationale
fundamental policies. Alvorens daarop wordt ingegaan (b), zal eerst de public policy
exceptie in het kader van on-line consumentenovereenkomsten worden behandeld
(a).

Ad a. Zowel onder de fundamental policy exceptie van § 187 Restatement (Second)
Conflict of Laws alsmede de beginselen van § 6 Restatement (Second) Conjlict of
Laws en daarmee § 188 Restatement (Second) Conflict of Laws kan een statelijkbelang bestaan bij de bescherming van een partij tegen 'unfair use of superiour

, 509
bargaining power . Uit deze formulering kan worden gelezen dat public policy ingeval van consumentenovereenkomsten voornamelijk relevant wordt ten aanzien van
de zogeheten adhesion contracts ofwel overeenkomsten die worden afgesloten op
een mke-it-or-leave-it basis, waarbij de consument geen andere keus heeft dan in te
stemmen met bijvoorbeeld een rechtskeuzeclausule wanneer hij met de professionele510
wederpartij wenst te contracteren. In een voorkomend geval zal de rechtskeuze
veelal door de rechter worden genegeerd, wanneer het gekozen recht nadelig is voor511de consument (begunstigingsbeginsel). Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is
de verzekeringsovereenkomst, in welk geval een rechtskeuze slechts wordt
gehonoreerd indien het gekozen recht meer

beschermin  2biedt aan
de verzekerde of

verzekeringnemer dan het objectief toepasselijke recht.       Ook in de on-line context
513kan sprake zijn van adhesion contracts in de vorm van clickwrap contracts. In de

509
§  181  Restatement  (Second) Conflict of Laws, comment (g) en §  188 Restatement (Second) Conflict of
Laws, comment (c).

510
Ehrenzweig 1953, p. 1077-8.

511
Zie  §  181   Restatement  (Second)  Conflict  of Laws, comment  CO).512
Scoes/Hay 1992, p. 666-7. Zie ook Ehrenzweig 1953, p. 1078,1083 en 1085.513
Deze term is afgeleid van de zogeheten shnnkwrap licenses, waarbij de consument zijn instemming
met de door de software producent opgelegde algemene voorwaarden betuigt door het openen van de
verpakking (shrinkwrap) die om de software zit. Een belangrijk verschil met de clickwrap contracts
ligt er evenwel in dat de consument de algemene voorwaarden in het eerste geval pas kan lezen na
ermee te hebben ingestemd, terwijl in het tweede geval vaak wei on-line kennis kan worden genomen
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regel wordt de consument verzocht door middel van het aanvinken van 'akkoord' of
het klikken op een button voorzien van het opschrift 'I agree' zijn instemming te
geven met de algemene voorwaarden waarin een rechtskeuze clausule kan zijn
opgenomen. Alvorens dat te doen, kan over het algemeen de tekst vanaf het
beeldscherm worden gelezen, naar de harde schijf worden gedownload dan wel op

514
papier worden geprint. Voor zover bekend, is er nog geen Internetgerelateerde
rechtspraak waarin de vraag aan de orde kwam, maar aangenomen mag worden dat
in de on-line context niets anders zal worden beslist over rechtskeuzeclausules in
adhesion contracts.
Voorts kan de rechter de exceptie toepassen, indien de public policy is neergelegd in

515
een wettelijke bepaling. Bij de vaststelling of sprake is van een public policy
kunnen verschillende factoren een rol spelen. Een bepaling is door de wetgever
bijvoorbeeld uitdrukkelijk tot internationaal dwingend recht of een public policy
bestempeld. Ook kan uit aan de bepaling gekoppelde strafbepalingen worden

516

afgeleid dat handhaving van de bepaling van groot belang wordt geacht.
517 518

Wetgeving bestaat bijvoorbeeld op het gebied van leningen en kansspelen.    In
het laatste geval toont rechtspraak reeds aan dat staten menen belang te hebben bij de
doorwerking van hun rechtsnormen in interstatelijke rechtsrelaties teneinde

519
consumenten te beschermen tegen on-line kansspelpraktijken. (Wettelijke)

520
vormvoorschriften vallen niet onder de public policy exceptie. Een rechtskeuze
voor het recht van een land waar de betreffende on-line overeenkomst - anders dan
onder het objectief toepasselijke recht - rechtskracht heeft, behoort dan ook tot de
mogelijkheden. De vraag is echter of dit ook nog het geval is, indien het
vormvoorschrift tot doel heeft de consument te beschermen en deze onder het
subjectief toepasselijke recht aldus mogelijk minder waarborgen geniet. Mijns
inziens moet in een dergelijke situatie niet al te formalistisch worden beslist. De
rechter zou ook wanneer strikt genomen met aan het vormvoorschrift is voldaan,
moeten beoordelen of niet op een andere manier toch het doel van het
vormvoorschrift is bereikt. Het kan de bedoeling van de wetgever zijn geweest te521

van de algemene voorwaarden alvorens de on-line overeenkomst wordt afgesloten.
514

Shrinkwrap of clickwrap licenties worden als bindend beschouwd. ook wanneer de consument ze pas
bij het openen van het product kan lezen maar vervolgens weI de mogelijkheid heeft om het product
te retoumeren en aldus instemming met de algemene voorwaarden te verweigeren, zie ProCD, Inc. v.
Zeidenberg,  86  P. 3d 1447 (7* Cir. 1996), Hill  v.   Gateway 2000,   Inc.,  105  F.  3d  1147 (7* Cir. Ct.
App. 1997). Het enkele downloaden van software naar de computer vormt daarentegen geen
instemming met de algemene voorwaarden, Specht v. Netscape Communications Co,p., 150 F. Sup.
2d 585 (S.D.N.Y. 2001).

515
Vergelijk § 178 (1) Restatement (Second) Of Contracts

516 Zie alles Scoles & Hay 1992, p. 664.
517 Zie Scoles &  Hay  1992, p.  706, over statelijke smailloan statutes.
518 Zie 18 USC 1084.
519

Een goeie illustratie is de zaak State of Minnesota v.  Granite  Gate  Resorts, No. C6-95-7227, 1996
WL 767431 (Minn. Ramsey County Dist.  Ct. 11 December 1996), waarin overigens bij de bepaling
van de rechtsmacht werd geappelleerd aan het belang van de staat Minnesota bij bescherming van
haar burgers.

520
Scoles & Hays 1992, p. 669.

521
Zie ook Aalberts/Van der Hof 2000, p. 37-8 en 46-62, over de functionele benadering aangaande
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waarschuwen voor overhaaste beslissingen. In de on-line context kan daaraan zijnvoldaan met een uitdrukkelijke waarschuwing dat de overeenkomst definitief is ophet moment dat de consument op de 'OK' button drukt. Ook kan in voorkomende
gevallen een heldere uitleg van de stappen (inclusie f het moment van contracteren) in
het bestelproces in combinatie met een herroepingsrecht afdoende bescherming voor
de consument bieden.

Ad b. De vraag of naast de bijzondere verwijzingsregels van bijvoorbeeld § 1-301
Revised UCC en § 109 UCITA plaats bestaat voor de doorwerking van een eventuele
statelijke of nationale public policy, is reeds in het voorgaande beantwoord voor
zover consumentenovereenkomsten niet onder deze bepalingen zijn begrepen. De
ene bepaling ziet in dit verband slechts op de rechtskeuze en de andere bepaling isbeperkt tot een bepaalde categorie overeenkomsten. Daarbuiten blijft deze ruimte
mijns inziens bestaan. Voor het overige kan naar mijn mening een parallel worden
getrokken met de eerder besproken situatie onder artikel 5 en 7 EVO. Daar werd522

als standpunt ingenomen dat de soort voorschriften waar met artikel 7 EVO op wordt
gedoeld - namelijk internationaal dwingend recht - niet geheel samenvalt met dat
van artikel 5 EVO. Internationaal dwingend recht in de vorm van regels van
consumentenbescherming kan weliswaar via artikel 5 EVO reeds tot toepassing
komen, maar ze kunnen eveneens voorrangsregels in de zin van artikel 7 EVO zijnHet zal hierbij slechts om een heel beperkte groep regels gaan en de situatie van
samenloop zal zich bovendien niet snel voordoen, omdat aan artikel 7 EVO slechts in
zeldzame gevallen nog zal worden toegekomen. In het Amerikaanse conflictenrecht
treedt het onderscheid lussen intern en internationaal dwingend recht minder
uitdrukkelijk op de voorgrond, niettemin zijn er ook in het Amerikaanse recht regels
te onderscheiden die een bijzonder dwingend karakter hebben. Dit kan - zo werd al
aangegeven - uitdrukkelijk door de wetgever zijn bepaald in scope rules of nneer

impliciet doordat een regel geen of weinig uitzonderingen kent dan wel gepaard gaat
met strafbepalingen. Ofschoon een aanvullende rol van de pubhc policy exceptie

523

volgens mij dus niet moet worden uitgesloten, zou de rechter zich met het oog op hetbelang van de rechtszekerheid terughoudend moeten opstellen. On-line aanbieders
moeten niet te pas en te onpas onaangenaam worden verrast met de doorwerking van
deze regels, omdat dit het on-line transactieverkeer teveel zou belemmeren. De
rechter zal een afweging van belangen van consumentenbescherming en van
rechtszekerheid in het interstatelijke en internationale moeten maken en het tweede
belang kan daarbij mogelijk zwaarder wegen dan in het interne geval.

4.4.3 Vergelijking

4.4.3.1 Algemeen

Voorrangsregels en het public pohcy concept introduceren een element van

wettelijke vormvoorschri fen en meer in het bijzonder de handtekening.522
Zie paragraaf 4.4.1.2.

523
Scoles & Hay 1992, p  664.

240



TOEPASSELIJK RECHT

onzekerheid in een door een rechtskeuze beheerste rechtsverhouding, omdat naast
het gekozen recht tevens bijzondere dwingende bepalingen kunnen doorwerken in de
contractrelatie. Deze leerstukken doen in dat opzicht dus afbreuk aan de
rechtszekerheid die partijen onderling beoogden te creeren. Daar staat tegenover dat

de doorwerking van de voorrangsregels of public policies de mogelijkheid biedt het
hanteren van duidelijke - lees: voorspelbare - verwijzingsregels te koppelen aan
flexibiliteit (en rechtvaardigheid) in het concrete geval. Zoals eerder kon worden

gezien, wordt deze situatie hoofdzakelijk nagestreefd door het in het EVO
neergelegde conflictenrecht en niet het - in veel gevallen duidelijke regels
ontberende - Amerikaanse conflictenrecht met betrekking tot overeenkomsten. Het
Amerikaanse public policy concept heeft zich door middel van rechtspraak op
casuistische wijze ontwikkeld, wat onder andere samenhangt met het doel van het
Amerikaanse conflictenrecht dat niet zozeer gericht is op het ontwikkelen van
duidelijke regels maar het nastreven van individuele rechtvaardigheid. Het public
policy concept maakt een belangrijk onderdeel uit van dat proces, voor zover het
staten of landen de mogelijkheid biedt om mede private belangen te beschermen. Het

uitgangspunt van beide leerstukken is dat de staat of het land een - in
continentaakechtelijke terminologie (semi)publiekrechtelijk - belang kan hebben bij

de doorwerking van nationale of statelijke policies in internationale

rechtsverhoudingen. In het bijzonder indien er een mate van betrokkenheid van de
betreffende staat of het land is bij de overeenkomst in kwestie. In dat opzicht kunnen

deze leerstukken goed met elkaar worden vergeleken. Daarbij dient overigens wel in
gedachten te worden gehouden dat het Amerikaanse public policy - anders dan het

begrip 'voorrangsregels' - zowel op openbare orde in negatieve als in positieve zin
kan duiden. In het nu volgende wordt het evenwel slechts in laatstgenoemde zin
gebruikt.
De mate van betrokkenheid van een on-line overeenkomst kan onder beide
leerstukken op vergelijkbare wijze worden gedetermineerd door middel van
aanknopingsfactoren als de vestigingsplaats of woonplaats van partijen. In ieder

geval zouden in beide gevallen kenbare en redelijk bestendige aanknopingsfactoren
moeten worden gehanteerd. Het Amerikaanse public policy concept lijkt enigszins
strikter doordat het voor wat betreft tweedelands voorrangsregels moet gaan om de
most signi#cant relationshib, terwijl in artikel 7 EVO wordt gesproken over nauwe
verbondenheid bij derdelands voorrangsregels en de betrokkenheid zelfs geheel
wordt opengelaten bij forale voorrangsregels. Ook in het laatste geval moet mijns
inziens echter worden aangenomen dat enige mate van betrokkenheid van de on-line
overeenkomst met het betreffende rechtsstelsel essentieel is. Dit verzekert of
stimuleert dat de rechter zich terughoudend opstelt, indien zich voorrangsregels of

fundamentalpolicies aandienen in het conflictenrechtelijke verwijzingsproces. Zowel
in het Amerikaanse systeem als onder het EVO dienen belangen van rechtszekerheid
en voorspelbaarheid zoveel mogelijk te prevaleren, zeker indien de mate van
betrokkenheid gering is en de betreffende policy niet zwaarwegend. Maar ook bij een
grotere  mate van betrokkenheid of een zwaarwegende policy zou de rechter rekening
moeten houden met het internationale karakter van de on-line overeenkomst en de
relevantie van rechtszekerheid in het on-line rechtsverkeer.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat beide stelsels zich op voorrangsregels of
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fundamental policies uit verschillende landen richten. Het Amerikaanse recht betreft
op grond van de Restatement (Second Conflict OfLaws tweedelands voorrangsregels,
maar algemeen wordt aangenomen dat tevens forale voorrangsregels relevant zijn.
Het EVO behandelt alleen derdelands en forale voorrangsregels en gaat niet in op
tweedelands voorrangsregels. In beide gevallen geldt evenwel dat - in een leerstuk
dat op zich al niet snel zal ingrijpen in het conflictenrechtelijke verwijzingsproces -
vooral de forale voorrangsregels van gewicht zijn.
Een ander verschil tussen het EVO en het Amerikaanse conflictenrecht is dat onder
het eerste een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen intern dwingend recht en
internationaal dwingend recht. Slechts het laatste vormt ex artikel 7 EVO een
voorrangsregel en kan onder omstandigheden doorwerken in het initiele
verwijzingsresultaat. Bij de Amerikaanse variant lijkt het onderscheid tevens van
belang te zijn, maar wordt het in de rechtspraak en de doctrine niet uitdrukkelijk
gemaakt en 'fundamental policy' en 'internationaal dwingend recht' behoeven dan
ook niet samen te vallen. In beide gevallen geldt echter dat geen duidelijke criteria
bestaan met betrekking tot de identificatie van internationaal dwingend recht en dit
per geval moet worden bepaald.
In beide stelsels heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de
doorwerking van voorrangsregels of  fundamental policies. Overigens is de rechter
over het algemeen wel gebonden aan in de lex fori neergelegde scope rules, wake
het internationale bereik van een wettelijke regel bepalen.

4.4 3.2 Business-to-business contracten
De aard van de voorrangsregels en van fimdamental policies is vergelijkbaar. In
beide stelsels spelen onder meer mededingingsregels en - meer in de digitale sfeer -
import- en exportbeperkingen voor cryptografie. Een verschil kan zijn gelegen in het
enorm grote belang dat in de Verenigde Staten aan het grondrecht van de
informatievrijheid wordt gehecht, waardoor nationale policies zich tevens op het vlak
van het octrooi- en het auteursrecht bevinden. Maar ook daar geldt dat in de
contractuele B2B sfeer in verband met het beginsel van contractvrijheid grote
terughoudendheid dient te worden betracht als het gaat om de doorwerking van deze
policies in internationale on-line relaties.
Zowel onder het Amerikaanse conflictenrecht als het EVO zijn rechtszekerheid en
voorspelbaarheid essentiele belangen in het handelsverkeer. Deze zullen in on-line
B2B relaties dan ook dienen te prevateren, tenzij sprake is van zwaarwegende
policies en de mate van internationaliteit van de betreffende rechtsrelatie gering is.
Beide stelsels bieden de mogelijkheid om de mate van internationaliteit als criterium
te hanteren bij de beslissing of een (zwaarwegende) policy doorwerking zou moeten
hebben in de on-line rechtsrelatie tussen handelspartijen. De mate van betrokkenheid
kan zich in gradaties voordoen en bepaalt tevens de mate van internationaliteit van
de on-line B2B overeenkomst. Door deze criteria samen met het gewicht van een
voorrangsregel of fundamental policy tot uitgangspunt te nemen, kan op flexibele
wijze worden tegemoet gekomen aan de uiteenlopende aard van het on-line
handelsverkeer.
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4.4.3.3 Business-to-consumer contracten

Voorrangsregels hebben onder het EVO hooguit een aanvullende werking ten
aanzien van consumentenovereenkomsten, omdat bijzondere verwijzingsregels in
beginsel reeds voorzien in bescherming van consumenten. Het public policy concept
in het Amerikaanse recht vervult daarentegen een sleutelrol ten aanzien van deze
overeenkomsten, aangezien bijzondere verwijzingsregels in het traditionele
Amerikaanse conflictenrecht in beginsel ontbreken en het beschermingsbeginsel over

het algemeen via de doonverking van fundamental policies tot uitdrukking komt. Dit
heeft te maken met de verschillende methodische aanpak van beide stelsels. In het
eerste geval zijn a priori verwijzingsregels, waaronder die voor

consumentenovereenkomsten, vastgesteld, terwijl in het tweede geval de rechter per
concreet geval de meest rechtvaardige beslissing zoekt. Overigens is er in het
Amerikaanse recht een ontwikkeling gaande, die leidt tot de formulering van
bijzondere verwijzingsregels voor internationale (on-line)

consumentenovereenkomsten.
Aangezien het Amerikaanse public policy concept een belangrijke rol speelt bij
onder meer bescherming van individuen, bestaat er geen twijfel over dat
consumentenovereenkomsten worden bestreken door het leerstuk. Dat neemt niet
weg dat de doorwerking van public policies in 82( gevallen geenszins een
automatisme vormt. De rechter kijkt per geval of er een fundamental policy is op
grond waarvan bescherming van de consument ten opzichte van de professionele
aanbieder wordt gerechtvaardigd. Dat betekent dat slechts bij specifieke
consumentenovereenkomsten, zoals adhesion contracts, of in het geval de
belanghebbende staat op een bepaald gebied eenfundamental policy door middel van
wettelijke bepalingen heeft kenbaar gemaakt, een beroep op het public policy
concept door de rechter zal worden gehonoreerd. Ofschoon het systeem niet
gebaseerd is op a priori regels vallen uit de rechtspraak met betrekking tot deze

specifieke gevallen inmiddels wel algemene lijnen, zoals bij voomoemde adhesion
contract, te ontdekken.
Tenzij inmiddels duidelijke en toereikende verwijzingsregels voor

consumentenovereenkomsten bestaan, blijft het Amerikaanse public policy concept
essentieel met het oog op bescherming van de Internetconsument. Onder het EVO is
dit minder het geval, aangezien de bijzondere verwijzingsregel de internationale on-
line consumentenovereenkomsten reeds bestrijkt en voor een eventuele aanvullende
werking derhalve nauwelijks behoefte bestaat. Evenals bij on-line 828 contracten
zal de rechter artikel 7 EVO uiterst terughoudend dienen uit te leggen, teneinde de
belangen van rechtszekerheid en voorspelbaarheid die in de B2C context deels reeds
moeten wijken voor de belangen van flexibiliteit en rechtvaardigheid niet verder te
verzwakken. Onder het Amerikaanse recht ligt een al te grote terughoudendheid van
de rechter minder voor de hand, omdat de Internetconsument voor bescherming op
het public policy concept aangewezen kan zijn. Daar waar het Amerikaanse recht

inmiddels op het beschermingsbeginsel gebaseerde bijzondere verwijzingsregels
voor consumentenovereenkomsten bevat zou mijn inziens echter niets anders moeten

gelden dan reeds in het kader van het EVO is opgemerkt.
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5.1 Algemeen

In het voorafgaande is ingegaan op de vraag of de regels van internationaal
privaatrecht of conflict of laws met betrekking tot de vaststelling van de rechtsmacht
en het toepasselijk recht bij on-line business-to-business en business-to-consumer
overeenkomsten doeltreffend zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het begrip
'doeltreffend' nadere precisering behoeft. Ten eerste betekent het dat de regels van
internationaal privaatrecht voldoende rechtszekerheid moeten bieden voor partijen
bij on-line overeenkomsten. Er is in dat verband onderzocht of er behoefte aan
aanpassing en/of verduidelijking van het internationaal privaatrecht ten aanzien van
on-line overeenkomsten bestaat. Tevens is dienaangaande de effectiviteit van de
mogelijkheden voor het langs contractuele weg creeren van rechtszekerheid
(partijautonomie) voor de on-line context bestudeerd. Ten tweede is beargumenteerd
en vervolgens uitgegaan van de veronderstelling dat het internationaal privaatrecht
ten aanzien van on-line business-to-consumer contracten uitdrukking dient te geven
aan het belang van consumentenbescherming.
In dit hoofdstuk worden algemene conclusies getrokken uit de in de voorgaande
capita gemaakte analyse van het internationaal bevoegdheidsrecht en het
conflictenrecht in het licht van de vraagstelling. Dit betekent dat niet opnieuw in
detail op de analyse en vergelijkingen uit deze hoofdstukken wordt ingegaan; op
deze plaats worden de resultaten van het onderzoek in grote lijnen behandeld. De
inzichten worden gepresenteerd aan de hand van de in het eerste hoofdstuk
geYdentificeerde en door technologische ontwikkelingen ingegeven tendensen die van
invloed      zijn      op het recht: te weten internationalisering (paragraaf      5.2),

deterritorialisering (paragraaf - 5.3), dematerialisering (paragraaf   5.4)   en
technologische turbulentie (paragraaf 5.5).

5.2 Internationalisering

Internationalisering is geen nieuwe ontwikkeling en vindt in feite al sinds eeuwen
plaats. Technologische ontwikkelingen - waaronder meer recent het Internet -
hebben internationalisering echter in een stroomversnelling gebracht. De toepassing
van ICT heeft het eenvoudig gemaakt om over grenzen heen te contracteren.
Afstanden en grenzen vallen bij on-line contracteren - ogenschijnlijk - weg, maar
blijven vanuit juridisch en meer in het bijzonder internationaal privaatrechtelijk
oogpunt van belang. In het kader van de internationaliseringstendens zijn
verschillende thema's relevant voor de internationale on-line overeenkomst.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op het belang van partijautonornie (paragraaf
5.2.1), het belang van consumentenbescherming (paragraaf 5.2.2), het belang van
unificatie van recht (paragraaf 5.2.3) en de restrictieve werking van voorrangsregels
(paragraaf 5.2.4).
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5.2.1  Belang van partijautonomie

Contractpartijen hebben in algemene zin en bij internationaal contracteren in het
bijzonder behoefte aan voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Teneinde juridische en
economische risico's van internationaal contracteren in te kunnen schatten, is het van
belang dat partijen duidelijkheid hebben over vragen naar de rechtsmacht en het
toepasselijk recht. De middelen bij uitstek om deze helderheid te scheppen zijn de
forum- en rechtskeuze. In de on-line context neemt het belang van partijautonomie
toe, omdat partijen die hun markt on-line uitbreiden of ontwikkelen, kunnen worden
geconfronteerd met potentiele wederpartijen uit vele landen of staten. Middels een
forumkeuze is het aantal fora waarvoor een partij kan worden geroepen
(rechtsmachtrisico) te beperken tot 66n. Hetzelfde geldt vanuit het vraagstuk van het
toepasselijk recht bezien voor de rechtskeuze (beperking van het
conflictenrechtelijke risico). Door middel van een rechtskeuze kunnen partijen tevens
het meest geschikte recht van toepassing verklaren op de on-line overeenkomst.
Zeker bij een betrekkelijk nieuw fenomeen als on-line transacties is het van belang
dat partijen een specifiek op deze transacties toegesneden recht kiezen. Op zijn minst
kunnen partijen zekerstellen dat een rechtsstelsel wordt gekozen waaronder on-line
contracteren uitdrukkelijk wordt erkend. Op deze wijze wordt eventuele onzekerheid
omtrent de materiele of formele juridische geldigheid van on-line contracten
vermeden.
Voorts kan middels een forum- en rechtskeuze vanuit internationaal privaatrechtelijk
oogpunt rechtszekerheid worden verkregen. Het verwijzingsresultaat van de regels
van internationaal privaatrecht is niet altijd goed voorspelbaar voor partijen, zodat
het moeilijk kan zijn om het rechtsmacht- of conflictenrechtelijke risico bij voorbaat
in te schatten. Uit het onderzoek blijkt dat rechters in de Verenigde Staten hebben
geworsteld met aan het Internet gerelateerde activiteiten teneinde deze een plaats te
geven binnen de personal jurisdiction doctrine. Dit heeft geresulteerd in
verschillende, niet altijd even gelukkig gekozen benaderingen voor het vaststellen
van de rechtsmacht over een gedaagde. Op het ogenblik bestaan deze diverse
benaderingen naast elkaar en is het voor partijen moeilijk te bepalen op welke
locaties een rechtszaak tegen hen al dan niet aanhangig kan worden gemaakt. In het
"ergste" geval is dat op iedere locatie waar zich een contractuele wederpartij van de
on-line aanbieder bevindt. Het Amerikaanse conflictenrecht bevat evenmin
duidelijke regels voor de vaststelling van het toepasselijk recht. Ook in dit geval
bestaan verschillende benaderingen naast elkaar. Weliswaar kan de most signijicant
relationship benadering voor overeenkomsten als belangrijkste worden aangemerkt,
maar ook daarbinnen is slechts sprake van algemene richtlijnen die de rechter veel
vrijheid laten bij de conflictenrechtelijke verwijzing. Wel hangt het
verwijzingsresultaat in sterke mate af van de vraag naar de rechtsmacht, aangezien
Amerikaanse rechters de neiging hebben tot het toepassen van de lex fori. Mogelijk
is het conflictenrechtelijke verwijzingsresultaat daardoor beter voorspelbaar dan op
het eerste gezicht lijkt. Dat neemt niet weg dat een heldere lijn bij de vaststelling van
het toepasselijk recht niettemin ontbreekt. Anders dan het Amerikaanse conjlict of
laws kennen de EEX-Vo en het EVO (duidelijker) regels die over het algemeen een
betere voorspelling van de objectief bevoegde rechter of het objectief toepasselijke
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recht mogelijk maken. Hierdoor kunnen partijen het rechtsmacht- en
conflictenrechtelijke risico beter schatten. Om het risico te beperken, blijven forum-
en rechtskeuze echter belangrijk.

Het belang van partijautonomie vooropgesteld, is het relevant dat de mogelijkheid
om een forum- en rechtskeuze te maken niet onnodig wordt beperkt en (hoogst)
noodzakelijke beperkingen voor partijen duidelijk en kenbaar zijn. Onder de EEX-
Vo is de forumkeuze gebonden aan een formele beperking, dat wil zeggen dat deze
in beginsel schriftelijk dient te geschiedeii. Inmiddels kan het geschriftvereiste ook
door middel van een elektronische mededeling geschieden en bestaat er een
belangrijke versoepeling voor business-to-business contracten, wanneer sprake is van
een gebruikelijke handelwijze of een in de internationale handel erkende gewoonte.
Onder het Amerikaanse recht bestaan uitsluitend materiele beperkingen op de
forumkeuzebevoegdheid, wat betekent dat een forumkeuze op basis van bijvoorbeeld
forum non conveniens, unconscionability of een fundamental public policy buiten
beschouwing kan worden gelaten. Ook kan het feit dat niet alle staten de forumkeuze
erkennen en statelijke wetgeving soms nadere voorwaarden kan stellen aan de
forumkeuze onder het Amerikaanse recht een bron van rechtsonzekerheid zijn.
Ofschoon zowel de formele beperkingen onder de EEX-Vo als de materiEle
beperkingen in het Amerikaanse recht - zeker bij on-line business-to-business
contracten - niet snel tot uitsluiting van een overeengekomen forumkeuze zullen
leiden, leidt de diversiteit in voorwaarden en regels met betrekking tot de geldigheid
of handhaafbaarheid van de forumkeuze wel tot rechtsonzekerheid. Het is dan ook
ten sterkste aan te bevelen om voorwaarden en beperkingen te beoordelen op hun
noodzakelijkheid en internationaal meer op een lijn te brengen.

Voor wat betreft de rechtskeuze bestaan noch onder het EVO noch onder het
Amerikaanse conflictenrecht formele beperkingen. De materiele geldigheid wordt in
het EVO bepaald aan de hand van het gekozen recht; onder het Amerikaanse recht
gebeurt dit hetzij door het gekozen recht, hetzij de ler fori. Ook in dit geval zou het
voor partijen duidelijker zijn, wanneer de werkwijze internationaal wordt
gelijkgetrokken en de geldigheid van de rechtskeuze wordt bepaald aan de hand van
het door partijen gekozen recht. Op deze manier ontstaat niet alleen eenheid in
benadering van het leerstuk, maar hebben partijen de conflictenrechtelijke uitkomst
ook beter in de hand.
Een andere factor die in dit verband aandacht behoeft, is de ongelukkige beperking
van de vrijheid betreffende de te kiezen rechtsstelsels onder het Amerikaanse choice
oflaw, Het gekozen recht moet een wezenlijk verband hebben met partijen of de on-
line overeenkomst dan wel er dient een anderszins redelijke grond te zijn voor
partijen om een bepaald recht te kiezen. Het vereiste gaat regelrecht in tegen de
behoefte van partijen aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid en is niet in
overeenstemming met de internationale rechtspraktijk. Het zou dan ook moeten

Zie ook hierna paragraaf 5.2.3.  Dit is exact wat op dit moment in het kader van de Haagse Conferentie
met de ontwikkeling van het verdrag betreffende rechtsmacht en vreemde vonnissen in burgerlijke en
handelszaken wordt getracht te bereiken, zie verder http://www.hcch.net.
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worden losgelaten.
Met het vereiste van een wezenlijk verband wordt beoogd om de rechtskeuze
uitdrukkelijk te beperken tot internationale en interstatelijke transacties. Het
internationaliteitsvereiste wordt algemeen gesteld in verband met de rechtskeuze,
ofschoon het in de Verenigde Staten een restrictievere uitwerking heeft gekregen
door het vereiste van een wezenlijk verband. In aansluiting op het pleidooi voor
afschaffing van dit laatste vereiste, zou in de on-line context tevens ruime uitleg
moeten worden gegeven aan het meer algemene internationaliteitsvereiste en in de
Amerikaanse context tevens interstatelijkheidsvereiste. Dat betekent dat ook wanneer
alle objectief-geografische factoren verbonden zijn met een enkel land, er in beginsel
niettemin sprake is van een internationale on-line overeenkomst wanneer niet
uitdrukkelijk anders blijkt. De reden voor de ruime uitleg is naast het belang van
partijautonomie in de on-line context gelegen in het gebrek aan geografische en
personele kenbaarheid dat zich bij on-line transacties in bepaalde gevallen - denk
aan anonieme transactiemodellen - kan voordoen. Het is onwenselijk dat partijen pas
na totstandkoming van de on-line overeenkomst tot de constatering kunnen komen
dat de rechtskeuze ongeldig is, omdat niet is voldaan aan het
internationaliteitsvereiste. Rechtszekerheid vooraf moet zo ruim mogelijk worden
gewaarborgd.

5.2.2 Belang van consumentenbeschenning

Internationalisering speelt een grote rol ten aanzien van on-line business-to-
consumer contracten ofwel overeenkomsten die worden afgesloten tussen on-line
aanbieders en Internetconsumenten. De hoeveelheid internationale business-to-
consumer contracten is met de komst van het Internet gestegen. Het is nog nooit zo
eenvoudig geweest voor consumenten om internationaal te contracteren. Thuis
vanachter de PC wordt even gemakkelijk en snel nationaal als internationaal besteld
bij een on-line aanbieder. Gezien de grote verschillen tussen consumentenrecht
wereldwijd, rijst in de internationaal privaatrechtelijke context de vraag ofbijzondere
internationale bevoegdheids- en verwijzingsregels voor internationale on-line
consumentenovereenkornsten wenselijk en noodzakelijk zijn.
Na een afweging van de argumenten pro en contra vanuit internationaal
privaatrechtelijk oogpunt, is geconstateerd dat consumentenbescherming het
uitgangspunt moet zijn voor internationale on-line consumentenovereenkomsten. De
opvatting dat het Internet op zich de consument nieuwe en voldoende mogelijkheden
voor bescherming biedt, wordt niet gedeeld. De Internetconsument verkeert als het
gaat om informatievoorziening en correcte dienstverlening in een afhankelijke
positie ten opzichte van de on-line aanbieder. Het risico dat Internetconsumenten in
relatie tot on-line aanbieders in een ongunstige positie verkeren is onwenselijk en
groter, indien consumentenbescherming in het internationaal privaatrecht wordt
losgelaten. Het hiervoor gepropageerde belang van partijautonomie zal hiervoor in
voorkomende gevallen deels moeten wijken.

In de EEX-Vo heeft deze opvatting weerklank gevonden door een uitdrukkelijke
uitbreiding van de bijzondere bevoegdheidsregels naar on-line
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consumentenovereenkomsten. Onduidelijkheid bestaat echter omtrent de toepassing
van artikel 5 EVO op on-line consumentenovereenkomsten, omdat de daarin
gehanteerde totstandkomingsvoorwaarden nog geent zijn op een periode dat de on-
line consumentenovereenkomst niet bestond. De bepaling laat evenwel ruimte voor
een brede opvatting die tevens deze nieuwe vorm van contracteren door
consumenten en aanbieders omvat. In het belang van de rechtszekerheid moet bij een
vervanging of herziening van het EVO echter ondubbelzinnig worden bevestigd dat
de bijzondere conflictregel on-line consumentenovereenkomsten bestrijkt. Ook in de
Verenigde Staten zouden uitdrukkelijk bijzondere bevoegdheids- en conflictregels
voor on-line consumentenovereenkomsten moeten worden ingevoerd. Het
traditionele choice of law houdt rekening met de zwakkere positie van consumenten
bij in het bijzonder adhesion contracts op basis van algemene leerstukken zoals
public policy. Consumentenbescherming wordt echter niet structureel geboden en
deze werkwijze kan derhalve onduidelijkheid opleveren voor partijen over de
gevallen waarin het consumentenrecht van de gewone verblijfplaats van de
Internetconsument daadwerkelijk van toepassing is. In recente wetgevingsinitiatieven
in de Verenigde Staten wordt inmiddels wet voorzien in bijzondere conflictregels
voor (on-line) consumentenovereenkomsten.
De forumkeuzebevoegdheid in het Amerikaanse conflict of laws is vanuit het
oogpunt van consumentenbescherming een problematisch geval. Onder de personal
jurisdiction doctrine kan de Internetconsument in bepaalde gevallen aanspraak
maken op het beschermingsbeginsel. De on-line business-to-consumer overeenkomst
valt over algemeen onder categorieen, te weten postordertransacties, low-value
transacties en adhesion   contracts, die traditioneel onder het beschermingsbeginsel
worden geschaard. Evenals bij het Amerikaanse choice of law is
consumentenbescherming geen structureel gegeven en ook hier kan dit in concrete
gevallen aanleiding geven tot onvoorspelbaarheid. Het is echter de verwachting dat
een on-line aanbieder die interstatelijk of internationaal met een Internetconsument
contracteert voor de rechter van de woonplaats van de consument kan worden
geroepen. De on-line aanbieder heeft evenwel de mogelijkheid om vrij gemakkelijk
onder rechtsmacht ter plaatse van het forum consumptoris uit te komen door de
Internetconsument een forumkeuze voor een ander forum op te leggen. De
overweging dat de on-line aanbieder behoefte heeft aan rechtszekerheid en
economische nadelen ondervindt van het rechtsmachtrisico wegen zwaarder dan het
belang van de Internetconsument bij bescherming. Vanwege de nauwe verwevenheid
van rechtsmacht en toepasselijk recht onder het Amerikaanse recht, onder meer
ingegeven voor het lex jon streven van Amerikaanse rechters, kan deze keuze
feitelijk tot gevolg hebben dat de on-line aanbieder ook het toepasselijk recht
middels een forumkeuze naar zijn hand kan zetten. De invoering van duidelijke, a
priori conflictregels voor consumentenovereenkomsten - zoals op het moment
gebeurd - kan dit voorkomen, maar ook dan blijft de situatie ten aanzien van de
forumkeuze onbevredigend. Vergelijkbaar met de EEX-Vo zou  de
Internetconsument in de regel op de rechtsmacht van hetforum consumptoris moeten
kunnen vertrouwen.

In het internationaal privaatrecht en co':flict of laws zou in aanvulling op het
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voorgaande ook met zoveel woorden uitdrukking moeten worden gegeven aan
mogelijkheden voor on-line aanbieders om het rechtsmacht- en conflictenrechtelijke
risico te beperken. De opvatting dat on-line aanbieders hun aanbod moeten kunnen
beperken tot een bepaald gebied of tot niet-consumenten begint post te vatten, maar
over de wijze waarop dit afdoende gebeurt, bestaat onduidelijkheid. Een enkele
mededeling zou niet voldoende moeten zijn, omdat eenvoudige mechanismen in het
bestelproces kunnen worden ingebouwd die effectiever zijn. Op die manier is de
beperking voor Internetconsumenten herkenbaarder en kan er geen misverstand over
de grenzen van het on-line aanbod bestaan. On-line aanbieders zouden zich voorts
daadwerkelijk aan de zelfopgelegde beperlangen moeten houden. Indien zij dat niet
doen, zouden ze zich niet op beperking mogen beroepen. Omgekeerd zou er aan de
mogelijkheid van beperking van het on-line aanbod een anti-misleidingsregel moeten
worden gekoppeld, inhoudende dat de Internetconsument die de on-line aanbieder
door list of bedrog misleidt een beroep op de bijzondere bevoegdheids- en
conflictregels verspeelt. Opnieuw is het van belang dat de Internetconsument de
beperking kon kennen, doordat  hij er - bij voorkeur tijdens het bestelproces - op
heldere wijze mee wordt geconfronteerd.

5.2.3 Belang van unificatie van recht

De internationalisering van het economische en rechtsverkeer betekent dat het recht
voor zover mogelijk en haalbaar een internationaliseringslag moet ondergaan. Een
van de wijzen waarop dit kan gebeuren is het op internationaal niveau unificeren van
recht. Unificatie van recht is geen zelfstandig onderwerp van het onderliggende
onderzoek geweest, niettemin kunnen in dit verband enkele conclusies worden
getrokken. Opgemerkt zij echter dat hieraan geen uitgebreide studie naar onder meer
de verschillende relevante initiatieven en de mogelijkheden ten grondslag ligt. Twee
terreinen zijn van belang, namelijk de unificatie van het internationaal privaatrecht
en de ontwikkeling van eenvormig privaatrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen de onderzochte systemen van internationaal
privaatrecht reeds zeer uiteenlopen. Door het unificeren van internationaal
privaatrecht zou dan ook veel worden gewonnen aan doorzichtigheid en daarmee
rechtszekerheid.2 Interessant zijn in dit verband de onderhandelingen in het kader
van de Haagse Conferentie over een verdry betreffende rechtsmacht en vreemde
vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Deze tonen echter tevens aan dat
unificatie van internationaal bevoegdheidsrecht geen sinecure is en het is nog maar
de vraag of er uiteindelijk consensus kan worden bereikt over een - alomvattend -
wereldwijd rechtsmachtverdrag. De moeilijkheid ligt er onder meer in dat
fundamenteel van elkaar verschillende rechtssystemen bijeen moeten worden
gebracht. Het sterk op de Europese traditie gebaseerde verdrag heeft op bepaalde

2
Vergelijk ABA 2000, p. 18, waarin wordt voorgesteld dat een commissie de ontwikkeling van
uni forme beginselen van internationaal privaatrecht gaat onderzoeken.

3
Zie algemeen: http://www.hcch.net. Zie ook ABA 2000, p. 85, over unificatie van internationaal
bevoegdheidsrecht,
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punten tot kritiek en terughoudendheid in de Verenigde Staten geleid. Vanuit
Amerikaanse optiek zal voorts meespelen dat de vaststelling van rechtsmacht binnen
conflict of laws mede van grote invloed is  op de vaststelling  van het toepasselijk
recht.4 Amerikaanse rechters hanteren verschillende choice  Of law benaderingen  en
er bestaat bovendien een sterke hang naar toepassing van de lex fori, Rechtsmacht
kan daarmee - anders dan in bijvoorbeeld Europa - groot effect hebben op het
conflictenrechtelijke verwijzingsresultaat. Niettemin zou een beperkte unificatie van
recht, namelijk betreffende de forumkeuze, gezien de diversiteit in voorwaarden en
beperkingen die het onderzoek in dit verband heeft aangetoond reeds een stap
voorwaarts betekenen. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is partijautonomie -
zo werd aangegeven - van groot belang en een uniforme regeling van de forumkeuze
kan daaraan in positieve zin bijdragen.
Mogelijk is een unificatie van het conflictenrecht betreffende overeenkomsten beter
haalbaar dan een alomvattend wereldwijd rechtsmachtverdrag. Vanuit de
onderzochte rechtssystemen bezien, kan worden geconstateerd dat er -
niettegenstaande de uiteenlopende uitwerking - overeenkomsten zijn. In beide
stelsels staat bij de objectieve verwijzing betreffende overeenkomsten - voor wat
betreft de Verenigde Staten op zijn minst in belangrijke mate - het beginsel van de
nauwste verbondenheid centraal. In het EVO is dit vervolgens door middel van a
priori conflictregels uitgewerkt, terwijl het Amerikaanse choice Of law de rechter
veel vrijheid laat bij toepassing van het beginsel door slechts richtlijnen voor de
invulling ervan te geven. In de Verenigde Staten kan evenwel een tendens worden
onderkend, waarin het conflictenrecht in bepaalde gevallen - ten dele - ook door
middel van a priori regels wordt geregeld. Bij § 1-103 Revised UCC heeft de

NCCUSL zich zelfs door artikel 5 EVO laten inspireren. Een en ander kan voor in
het bijzonder de Haagse Conferentie aanleiding zijn om initiatieven in deze te
ontvouwen. Op dit moment bestaan echter geen concrete aanwijzingen die daarop
wijzen.

Op het gebied van de ontwikkeling van eenvormig privaatrecht bestaan in de B2B
context reeds belangwekkende initiatieven en resultaten, zoals het Weens
Koopverdrag alsmede de UNIDROIT en European principles. Voor zover het Weens
Koopverdrag niet reeds rechtstreeks van toepassing is, zou een conflictenrechtelijke
rechtskeuze voor genoemde regelingen moeten worden gehonoreerd. De grote mate
van partijautonomie bij business-to-business contracten maakt verdere unificatie
minder pregnant, maar is niettemin aanbevelenswaardig op specifieke onderwerpen.
Vanuit on-line contracteren bezien, is de ontwikkeling van een verdrag betreffende
elektronisch contracteren door de UNCITRAL noemenswaardig. Over de geldigheid
van on-line overeenkomsten kan binnen de diverse rechtsstelsels in sommige
opzichten onduidelijkheid bestaan dan wel er kunnen uiteenlopende regelingen
omtrent meuwe onderwerpen - denk aan transactieagents - ontstaan. Voor zover
onduidelijkheden en leemten zich ten aanzien van on-line contracteren voordoen, is
het zinvol om op internationaal niveau duidelijke, voor deelnemende staten bindende
regels te introduceren.

4     zie Juenger 1982, p. 124, Lowenfeld 1996, p. 214-5.
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Bij business-to-consumer contracten ligt unificatie moeilijker, maar is de behoefte
daaraan groter. Op dit gebied bestaat namelijk nog geen eenvormig recht dat
belemmeringen ingevolge de grote verscheidenheid in nationaal consumentenrecht
kan wegnemen. Deze verschillen worden prominenter naarmate consumenten vaker
internationaal contracteren, omdat - zo werd hiervoor geconcludeerd -
consumentenbescherming in het internationaal privaatrecht in de regel voorrang
moet hebben op partijautonomie. De diversiteit in consumentenrecht vormt - bezien
vanuit on-line aanbieders - een barritre voor het contracteren nnet

Intemetconsumenten, maar de verscheidenheid is tevens een belemmering voor het
unificeren van consumentenrecht. Overheden zullen veelal hun regels van
consumentenrecht toegepast willen zien op overeenkomsten met consumenten uit
hun land.5 Het beeld dat aldus ontstaat, biedt vooralsnog weinig hoop voor de
haalbaarheid van eenvormig recht op het gebied van (on-line)

consumentenovereenkomsten. Weliswaar is door de OECD een aanzet gegeven met
de formulering van beginselen, maar dat zijn nog slechts heel algemene (mogelijke)
richtlijnen voor overheden en bedrijfsleven. Relevant is in dit verband dat de
implementatie van richtlijnrecht in nationale wetgeving van de lidstaten - voor zover
in dit onderzoek aan orde is geweest - reeds laat zien hoe moeilijk harmonisatie -
laat staan unificatie - van het consumentenrecht is. Ofschoon aldus een belangrijke
stap vooruit is gezet door het creeren van een minimumniveau van bescherming,
blijven de voor de elektronische handel belemmeringen vormende verschillen als
gevolg van uiteen waaierende nationale implementatie's bestaan. On-line aanbieders
kunnen er niet mee volstaan het richtlijnrecht tot uitgangspunt voor de Europese
Unie te nemen, aangezien zij immers nog steeds met verdergaande bescherming
nationale wetgeving kunnen worden geconfronteerd. Het vaststellen van
minimumbeginselen op internationaal niveau is dan ook slechts een aanvang, maar
lost het probleem van verscheidenheid geenszins op.
Hoewel het creeren van eenvormig consumentenrecht niet eenvoudig is, moeten er
niettemin initiatieven worden ontplooid. Daarbij dienen duidelijke prioriteiten te
worden gesteld. Allereerst zou unificatie zich (aanvankelijk) moeten beperken tot de
contractuele aspecten van het consumentenrecht.6 Bepaalde soorten overeenkomsten,
bijvoorbeeld kansspelovereenkomsten of de verkoop van geneesmiddelen, kunnen
expliciet worden uitgesloten, wanneer daaromtrent onoverkomelijke controversies
tussen (potentieel) deelnemende landen te verwachten zijn. Er zou zelfs voor
gekozen kunnen worden om (eerste) unificatiepogingen te beperken tot
koopovereenkomsten, waarbij soft products uitdrukkelijk op gelijke voet zouden
moeten worden geplaatst met fysieke goederen of op zijn minst duidelijkheid moet
worden geschapen over de status van soft products bij on-line
consumentenovereenkomsten. Voorts kan door overheden het afsluiten van bilaterale
overeenkomsten in overweging worden genomen teneinde het recht betreffende
consumentenovereenkomsten op 66n lijn te brengen. Het voordeel is dat snellere
ontwikkelingen te verwachten zijn dan wanneer enkel wordt gewacht op de vaak
jarenlange onderhandelingen tussen landen over een verdrag betreffende

      Ook in deze zin Schu 1997, p. 225.
6     Zie ook ABA 2000, p. 86-7.
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consumentenkoop.7 Beide wegen sluiten elkaar echter niet uit en kunnen parallel aan
elkaar worden begaan.

5.2.4 Restrictieve werking van voorrangsregels

Door de internationalisering van het rechtsverkeer neemt de legitimatie van de
toepassing van op de nationale situatie gerichte rechtsregels af. Bovendien kan de
doorwerking van nationaal recht afbreuk doen aan voorspelbaarheid en
rechtszekerheid in het internationale rechtsverkeer, indien aldus het
conflictenrechtelijke verwijzingsresultaat wordt gefrustreerd. Om die redenen zouden
rechters terughoudendheid moeten betrachten bij de doorwerking van internationaal
dwingend recht ofwel voorrangsregels. Deze doorwerking zou slechts
gerechtvaardigd dienen te zijn in gevallen waarin een (zeer) nauwe band tussen
transactie en het grondgebied van een land of staat bestaat. Al naar gelang de on-line
transactie minder met een specifiek land is verbonden, zou de internationale werking
van voorrangsregels van het betreffende land zwakker moeten worden geacht.

5.3 Deterritorialisering

Detemtorialisering hangt nauw samen met internationalisering en betreft de
ontwikkeling dat ten aanzien van digitaal uitgewisselde informatie minder goed bij
een geografische bepaalbare plaats kan worden aangeknoopt. On-line activiteiten zijn
als het ware ontkoppeld van een bepaald territoir, omdat de geografische locatie van
waaruit wordt gehandeld irrelevant is, niet kenbaar behoeft te zijn en/of eenvoudig
gemanipuleerd kan worden. Hierdoor wordt het voor overheden moeilijker om hun
invloed te laten gelden, in de zin van regulering van on-line activiteiten en
rechtshandhaving. De tendens van deterritorialisering lijkt - aldus bekeken - ook de
werking van het op territoriale aanknopingsfactoren gebaseerde internationaal
privaatrecht in zijn mogelijkheden te beperken. Hierbij moeten echter enkele
nuanceringen en kanttekeningen worden aangebracht.
Alvorens hierop wordt ingegaan, is het van belang te constateren dat het Internet
geen nieuwe ruimte of plaats is. Vanuit het onderliggende onderzoek bezien,  is het
een middel om on-line contracten mee af te sluiten. Contracteren via Internet is aldus
bekeken vergelijkbaar met het afsluiten van overeenkomsten via de telefoon,
telegraaf,  fax of per post.  Voor het vaststellen van geografische kenbaarheid kunnen
weliswaar andere, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn in vergelijking met de
traditionelere wijzen van contracteren op afstand, maar in alle gevallen is er sprake
van een transactiemiddel. De on-line overeenkomst komt dan ook niet tot stand in -
wat wordt genoemd - Cyberspace, maar op een door het toepasselijke recht of door
contractpartijen aan te wijzen fysieke locatie.

1     Zie ook ABA 2000. p. 93
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5.3.1   Geografische  kenbaarheid

Het gebrek aan geografische kenbaarheid dat bij transacties via Internet zou kunnen
bestaan, omdat de Internettechnologie zelf weinig aanknopingspunten zou bieden
voor het identificeren van de locatie van de wederpartij moet om verschillende
redenen worden genuanceerd.
Ten eerste kan geografisch relevante informatie reeds bekend zijn bij partijen.
Partijen hebben - in een bepaalde markt - reeds algemene bekendheid en/of zij
kennen elkaar van eerdere - off-line of on-line - transacties. Wanneer de informatie
niet bekend is, kan deze mogelijk via de website van de wederpartij of in rechtstreeks
contact per e-mail worden verkregen. In dit verband is het relevant dat in wetgeving
ertoe wordt overgegaan om voorschriften op te nemen die on-line aanbieders
verplicht om bepaalde essentiele informatie - waaronder NAW-gegevens - op hun
website te vermelden. Het nalaten om dergelijke informatie te vermelden, kan - ook
indien een dergelijke verplichting (nog) niet bestaat - een negatieve indicatie zijn bij
het  toetsen van de betrouwbaarheid  van een (potentiele) wederpartij. Vooral  in  de
business-to-business context wanneer transacties grote(re) bedragen betreffen, is het
niet goed voorstelbaar dat dergelijke informatie niet eerst wordt gevraagd en
vervolgens wordt gecontroleerd door partijen. Bij low-value transacties - denk
vooral aan business-to-consumer overeenkomsten - is de behoefte aan controle - aan
de ziJde van de Internetconsument -waarschijnlijk minder sterk aanwezig. Het is
mogelijk dat wettelijke informatieverplichtingen voor on-line aanbieders er ook hier
voor zorgen dat het vermelden van de relevante informatie op de website in de
praktijk vaker ook daadwerkelijk gebeurd. Overigens hebben Internetconsumenten -
evenals een professionele wederpartij - ook een eigen verantwoordelijkheid om in te
schatten of een on-line aanbieder betrouwbaar is, waarbij het verschaffen van NAW-
gegevens een belangrijke factor vormt. Ten slotte zal geografische kenbaarheid in
een deel van de gevallen ook gewoon noodzakelijk of onontkoombaar zijn, omdat
fysieke producten moeten worden geleverd en geld moet worden overgemaakt.

Een andere nuancering hangt samen met het feit dat de technologische
ontwikkelingen niet stil hebben gestaan, nadat het Internet is opgericht. Vooral vanaf
het moment dat het netwerk is opengesteld voor commerciele activiteiten zijn de
veranderingen snel gegaan. Er kan onmogelijk nog worden gesproken van h6t
karakter van Internet, waarmee wordt gedoeld op de in eerste aanleg logische, a-
geografische structuur van het Internet, welke aanleiding heeft gegeven tot de
eerdere gevolgtrekking dat geografische grenzen bij on-line activiteiten niet kunnen
worden geYdentificeerd. De behoefte van het bedrijfsleven aan rechtszekerheid en
duidelijkheid als gevolg van een aanvankelijk gebrek aan geografische en personele
kenbaarheid heeft ertoe geleid dat bovenop de basistechnologie van het Internet
applicaties zijn en worden aangebracht die in personele en geografische kenbaarheid
bij on-line contracteren beogen te voorzien. Gedacht moet worden aan onder meer de
ontwikkeling van digitale certificaten en software gericht op het vaststellen van de
geografische locatie van websitebezoekers. Naar verwachting worden deze
technieken in de loop der tijd steeds verder verfijnd en aangepast aan wensen van
gebruikers. In aanvulling op hetgeen in voorgaande alinea reeds is gezegi wordt het
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aldus steeds beter mogelijk om geografische kenbaarheid bij on-line transacties te
bewerkstelligen. Het aantal gevallen waarin het daadwerkelijk problemen oplevert,
wordt daarmee steeds kleiner.

5.3.2 Geografische aanknoping

Bij het hanteren van geografische aanknopingsfactoren in de on-line context dienen
enkele kanttekeningen te worden geplaatst. Het maakt daarbij geen verschil of de
geografische aanknoping plaatsheeft in het kader van de vaststelling van de
internationaliteit of interstatelijkheid van de on-line overeenkomst dan wel de
toepassing van de objectieve bevoegdheids- en verwijzingsregels ter bepaling van
rechtsmacht en toepasselijk recht bij on-line overeenkomsten.

Ten eerste moeten factoren die voor het internationaal privaatrecht in aanmerking
komen een zekere bestendigheid en duurzaamheid bezitten teneinde een effectieve
verwijzing ten aanzien van on-line overeenkomsten mogelijk te maken. Dit betekent
dat zoveel mogelijk aangeknoopt moet worden bij factoren als de vestigingsplaats en
gewone verblijfplaats van partijen en niet of zo min mogelijk bij handelingen die
door partijen in het kader van on-line contracteren worden verricht. De plaats van
contracteren is bijvoorbeeld ongeschikt, want deze kan volkomen willekeurig en
manipuleerbaar zijn. Het is voor een partij - zonder nadere maatregelen -
bijvoorbeeld moeilijk te bewijzen dat een bepaalde locatie niet de plaats is waar de
wederpartij de handelingen voor het totstandkomen van de overeenkomst heeft
verricht. Om die reden is bijvoorbeeld 66n van de totstandkomingsvoorwaarden voor
consumentenovereenkomsten ex artikel 13 lid 3 EEX in de EEX-Vo komen te
vervallen. Voor de plaats van uitvoering van de on-line overeenkomst geldt in
mindere mate dat deze ongeschikt is, wanneer op de vestigingsplaats of gewone
verblijfplaats fysiek wordt geleverd of partijen de plaats in hun overeenkomst
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Dit laatste is zeker aan te bevelen, voor zover de
plaats internationaal privaatrechtelijk relevant is en indien deze feitelijk irrelevant is
omdat de levering of verstrekking on-line gebeurt. De plaats van levering of
verstrekking is onder meer van belang bij de alternatieve bevoegdheidsregel van
artikel  5  sub lb EEX-Vo  en in zowel de peronal jurisdiction doctrine  als  het
Amerikaanse choice Oflaw.

Voorts zijn eveneens irrelevant en willekeurig de factoren die aanknopen bij
standplaats van technische inrichtingen dan wel bij de vestigingsplaats van
intermediairs die toegang en aanwezigheid op het Internet mogelijk maken. In het
eerste geval moet worden gedacht aan de plaats van de server waarop een website of
e-mail is of wordt opgeslagen door partijen. Het is in beginsel niet belangrijk waar de
informatie wordt opgeslagen, zolang deze beschikbaar en goed toegankelijk is. In het
tweede geval wordt gedoeld op onder meer access en service providers die toegang
tot het Internet bieden en/ofserverruimte beschikbaar stellen. Partijen zullen over het
algemeen op grond van andere overwegingen - namelijk kosten en kwaliteit van de
dienstverlening - dan de locatie waar deze is gevestigd, besluiten om een
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contractuele relatie met provider aan te gaan. Voorts heeft Internetadressering -
URLs en e-mailadressen - in beginsel geen internationaal privaatrechtelijke
betekenis, omdat de eventuele landeninformatie die daarin is opgenomen op zichzelf
uiteindelijk niets hoeft te zeggen over de daadwerkelijke vestigings- of gewone

verblijfplaats van partijen. Een en ander betekent onder meer dat nieuwe op
voornoemde aanknopingsfactoren gebaseerde objectieve bevoegdheids- of
verwijzingsgronden in het internationaal privaatrecht niet noodzakelijk en zelfs
onwenselijk zijn.
Verder zijn websites en transactieagents - evenals het Internet zelf - slechts

(hulp)middelen voor on-line contracteren. Onder de EEX-Vo kan dan ook niet
analoog aan de plaats van vestiging van een filiaal worden aangeknoopt bij de plaats
van de website of transactieagent, zo daar al van gesproken kan worden. Door zijn
technologieonafhankelijke karakter is het internationaal privaatrecht - ondanks en ge
aanloopproblemen en onder aanpassing van achterhaalde juridische concepten  -
juist goed in staat om nieuwe technologische ontwikkelingen op te vangen.
Voorkomen moet worden dat de techniek alsnog een rol krijgt toebedeeld in de
internationaal privaatrechtelijke context. De gedachte dat technische hulpmiddelen
irrelevant zijn bij de internationaal privaatrechtelijke aanknoping lijkt inmiddels
zowel in de Verenigde Staten als Europa gemeengoed te worden.

Ofschoon het handelen van partijen bij de aanknoping een ondergeschikte of geen rol
zou moeten spelen, is er ten aanzien van de EEX-Vo en de personal jurisdiction
doctrine niettemin een ontwikkeling die juist uitgaat van de activiteiten van (een der)
partijen. Onder de personal jurisdiction doctrine is deze benadering weliswaar niet
nieuw, maar wel - zo zou kunnen worden gesteld - opnieuw "uitgevonden" voor wat
betreft de vaststelling van rechtsmacht ten aanzien van on-line activiteiten. Voor de
EEX-Vo is de - door het Amerikaanse recht geinspireerde - aanpak wel een noviteit.
Gedoeld wordt op het zogeheten targeting criterium dat uitgaat van handelingen van
de on-line aanbieder waarmee deze zich - welbewust - heeft gericht op een land of
een staat. In de personal jurisdiction wordt het targeting criterium of - voor zover
dat nog niet gebeurd - zou het moeten worden aangelegd bij het vaststellen van de
rechtsmacht over een non-resident gedaagde. Onder de EEX-Vo heeft het een andere
functie, namelijk het vaststellen van de reikwijdte van het materiele
toepassingsgebied van de bijzondere bevoegdheidsregels voor

consumentenovereenkomsten. Dit betekent dat de invulling van het vereiste in beide

rechtssystemen niet overeenkomt. Daar waar onder de EEX-Vo een website
voldoende  kan  zijn,  is dat onder de personal jurisdiction doctrine  niet  (meer)  het
geval.
Hoewel bij het targeting vereiste in weerwil van voorgaande conclusie het handelen
van een der partijen een belangrijke rol bij de vraag naar de rechtsmacht speelt,
levert het voor wat betreft de on-line overeenkomst onder de personal jurisdiction
doctrine geen problemen op. Duidelijk is namelijk dat het contracteren met een partij
in een staat of land ten aanzien van de betreffende overeenkomst in de regel tot
rechtsmacht van de rechter aldaar kan leiden. Partijen hebben aldus een belangrijke

8 Zie vooral hierna paragraaf 5.4.
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stimulans om zorgvuldig te achterhalen waar en met wie wordt gecontracteerd en in
zoverre is het vereiste duidelijk. Minder eenduidig is de situatie wanneer er (nog)
geen on-line overeenkomst tussen partijen bestaat, omdat de uitkomst afhankelijk is
van de omstandigheden van het concrete geval. Het niet on-line contracteren met
bedrijven of personen uit een bepaald forum betekent dan ook niet per definitie dat
geen rechtsmacht kan worden gevestigd in dat forum, indien andere feiten de rechter
alsnog tot de conclusie brengen dat sprake is van mrgeting. Vanuit het oogpunt van
rechtszekerheid is het dan ook van belang dat on-line aanbieders meer duidelijkheid
krijgen over de wijze waarop zij het rechtsmachtrisico kunnen beperken.
Onder de EEX-Vo had de invoering van het mrgeting criterium eveneens een
duidelijker uitleg van de precieze bedoeling van de Europese wetgever met het
criterium verdiend. In het bijzonder zullen on-line aanbieders ook hier meer
duidelijkheid nodig hebben over de grenzen aan het vereiste en dan vooral of en de
wijze waarop zij hun on-line activiteiten tot een bepaald gebied kunnen beperken om
het rechtsmachtrisico in de hand te houden. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat het
openstellen van een on-line aanbod zonder meer in beginsel targeting oplevert.
Indien on-line aanbieders de mogelijkheid van on-line contracteren via hun website
voor uit bepaalde landen afkomstige klanten - technisch - uitsluiten en zich ook
daadwerkelijk aan die beperking houden, zou het targeting criterium in beginsel als
niet vervuld moeten worden beschouwd. Ook wanneer klanten deze uitsluiting door
list of bedrog omzeilen. Aldus zou het criterium voor on-line aanbieders meer
rechtszekerheid bieden. Hetzelfde geldt voor de targeting benadering in het kader
van de personal jurisdiction doctrine.

5.4 Dematerialisering

Het systeem waarop het internationaal privaatrecht en conflict  of laws is gebaseerd,
stamt uit een tijdperk waarin het handelsverkeer gericht was op in fysieke zin te
leveren goederen en diensten. Door de tendens van dematerialisering als resultaat
van technologische ontwikkelingen draait het rechtsverkeer in toenemende mate om
virtueel verhandelde informatie. Voor het internationaal privaatrecht zijn in dit
verband voornamelijk twee onderwerpen van belang. Allereerst wordt ingegaan op
de geldigheid van on-line overeenkomsten (paragraaf 5.4.1) en vervolgens op het
onderscheid tussen goederen en diensten (paragraaf 5.4.2).

5.4. 1  De geldigheid van on-line overeenkomsten

5.4. 1.1  Formele geldigheid van  on-line overeenkomsten

Het onderzochte internationaal privaatrecht en conflict of laws bevat, de EEX-Vo
uitgezonderd, geen vormvereisten. Onder de EEX-Vo moet de forumkeuze in
beginsel schriftelijk geschieden, maar een elektronische mededeling waardoor de
overeenkomst duurzaam word geregistreerd is in dat verband eveneens toereikend.
Ofschoon niet duidelijk is wat de Europese wetgever precies met duurzaam
geregistreerd bedoeld, zal de on-line forumkeuze vanuit het oogpunt van formele
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geldigheid niet snel problematisch zijn zolang deze ook na het moment van
contracteren raadpleegbaar is voor partijen. In de B2B context kunnen soepeler
regels worden gehanteerd inzake de formele geldigheid van de forumkeuze, wanneer
sprake is van een gebruikelijke handelwijze of een in de internationale handel
bekende gewoonte. Voorts zijn de conflictregels voor formele geldigheid van
overeenkomsten zowel onder het EVO als in het Amerikaanse choice Of law erg
liberaal. Dat betekent dat wettelijke vormvereisten in nationale wetgeving minder
snel tot nietigheid van de internationale overeenkomst hoeven te leiden. Voor zover
de verwachting bestaat dat een wettelijk vormvereiste ten aanzien van internationale
on-line overeenkomsten problematisch is, kunnen partijen een keuze maken voor een
ander recht dat on-line contracteren in het betreffende geval uitdrukkelijk toestaat.
Het voorgaande behoeft echter enige nuancering in het kader van het EVO dat een
uitzondering op het ruime verwijzingsregime kent ten aanzien van de
consumentenovereenkomst en doorwerking van vormvoorschriften toestaat die als
voorrangsregels zijn te kwalificeren. Met betrekking tot de EEX-Vo geldt voorts dat
bij formele ongeldigheid van de on-line overeenkomst de toepassing van de
alternatieve bevoegdheidsregel in artikel 5 sub 1 kan zijn uitgesloten. Vanuit
internationaal privaatrechtelijk oogpunt is het derhalve niettemin van belang dat
wetgevers duidelijkheid scheppen omtrent de vervulling van wettelijke
vormvereisten middels elektronische equivalenten van traditionele vormen; hetzij
door aan te geven of en onder welke voorwaarden deze equivalenten kunnen worden
gebruikt door contractspartijen, hetzij door achterhaalde wettelijke vormvereisten af
te schaffen.

5.4.1.2  Materiele geldigheid van on-line overeenkomsten
Binnen rechtsstelsels kan rechtsonzekerheid bestaan over de materiele geldigheid
van on-line overeenkomsten, indien traditionele regels van overeenkomstenrecht
onduidelijk zijn vanwege het on-line karakter van deze overeenkomsten of zich over
nieuwe rechtsvragen in dit verband niet uitdrukkelijk uitlaten. Partijen kunnen
hieromtrent over het algemeen meer voorspelbaarheid creeren door een keuze voor
een rechtsstelsel overeen te komen dat wel (al) voldoende duidelijkheid biedt. De
noodzaak om nationale rechtstelsels aan on-line contracteren aan te passen en
belemmeringen voor het elektronische rechtsverkeer weg te nemen, blijft daarnaast
echter bestaan. Een rechtskeuze zal in de regel zijn opgenomen in algemene
voorwaarden bij de overeenkomst en de rechtsgeldigheid van de rechtskeuze is dan
afhankelijk van de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden zelf Het is voor
(potentiele) contractpartijen dus relevant om duidelijkheid te hebben omtrent de
status van on-line overeengekomen of opgelegde algemene voorwaarden (zogeheten
clickwrapvoorwaarden). Onder het EVO vindt deze noodzaak bovendien grond in
een beperking op de conflictenrechtelijke partijautonomie ten aanzien van het
bestaan van toestemming voor algemene voorwaarden. Het gekozen recht is namelijk
niet van toepassing, indien het bepalen van de gevolgen van het handelen van een
partij ten aanzien van het bewijs of toestemming is verleend aan de hand van dat
recht onredelijk is. Aan on-line aanbieders moet dus duidelijkheid worden geboden
over de wijze waarop on-line moet worden ingestemd met algemene voorwaarden
om onredelijkheid in voornoemde zin uit te sluiten. Uitgangspunt zou in beginsel
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moeten zijn dat de algemene voorwaarden in ieder geval helder en zorgvuldig
worden ingebouwd in het on-line transactieproces. Mogelijk dat nationale overheden
daarboven echter - al dan niet geexpliciteerde - specifieke voorwaarden stellen aan
de toestemming voor algemene voorwaarden of meer in het bijzonder
rechtskeuzeclausules. Deze voorwaarden zouden door wetgevers (alsnog) helder
moeten worden weergegeven en zoveel mogelijk internationaal op elkaar afgestemd
moeten worden. De Europese wetgever moet in het kader van de EEX-Vo
bijvoorbeeld aangeven op welke wijze uitdrukkelijk met een on-line forumkeuze
wordt ingestemd, zodat duidelijk is hoe het te dien aanzien door het Hof van Justitie
gestelde vereiste kan worden vervuld.

5.4.2 Onderscheid goederen en diensten

Het onderscheid tussen goederen en diensten is relevant binnen het conflictenrecht.
Zowel onder het EVO als de in de Verenigde Staten relevante most significant
relationshi) benadering maakt het bij de verwijzing van een internationale
overeenkomst verschil naar gelang sprake is van de levering van goederen of
diensten. Ook de EEX-Vo kent het onderscheid, maar het speelt geen
(uitdrukkelijke) rol in de personal jurisdiction doctrine. Ten aanzien van het
onderscheid kan een drietal situaties worden onderkend:
Ten eerste wordt in sommige gevallen uitdrukkelijk aan zowel goederen als diensten
gerefereerd. Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 5 sublb EEX-Vo en artikel 5 lid 1
EVO. Het uitgangspunt zou te dien aanzien moeten zijn dat soft products en soft
services hieronder worden begrepen. Het is dan overigens niet noodzakelijk om per
concreet geval te bepalen in welke van beide categorieen deze vallen, aangezien de
betreffende regels voor de categorieen hetzelfde zijn.
In het tweede geval worden afzonderlijke regels voor diensten gegeven, zoals in
artikel 5 lid 4 EVO waaronder de verstrekking van diensten in het buitenland wordt
uitgezonderd van de bijzondere verwijzingsregels voor
consumentenovereenkomsten. In een dergelijke situatie dient te worden onderzocht
of en in hoeverre soft services hieronder moeten worden begrepen. Bij een
aanpassing of vervanging van de betreffende regeling heeft de wetgever in
voorkomende gevallen een taak om duidelijkheid te scheppen omtrent de status van
so# services. Onder artikel 5 lid 4 EVO zouden soft services bijvoorbeeld
uitdrukkelijk moeten worden uitgezonderd, omdat het aldaar bepaalde achterhaald is
en nauwelijks praktische betekenis heeft ten aanzien van on-line
consumentenovereenkomsten.
De derde te onderscheiden situatie is die waarin de wetgever aparte conflictregels
heeft uitgevaardigd voor soft products en soft services. Een voorbeeld hiervan is §
109 UCITA. Deze bepaling maakt onderscheid tussen on-line en off-line levering
vanuit de gedachte dat het gebrek aan geografische kenbaarheid bij on-line levering

9    De verschillende bepalingen voor goedcren en diensten in de Restatement (Second) ConfUct Of Laws
zouden als vierde categorie kunnen worden aangemerkt. Aangezien Overigens de Restatement slechts
richtlijnen voor de rechter bevat, is het onderscheid tussen goederen en diensten niet gebiedend en
derhalve minder relevant.
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andere aanknopingsfactoren vereist. Hiervoor werd reeds aangegeven dat
beweringen omtrent het gebrek aan geografische kenbaarheid nuancering behoeven
en het rechtvaardigt zeker geen in resultaat geheel verschillende regimes ten aanzien
producten of diensten die op de vorm na volledig vergelijkbaar zijn. Het maken van
een dergelijk onderscheid is dan ook niet noodzakelijk en onwenselijk.

5.5 Technologische turbulentie

Technologische turbulentie betreft nieuwe ontwikkelingen in de technologie die
elkaar in snel tempo opvolgen. Technologische turbulentie stelt eisen aan het recht,
in de zin dat techniekonafhankelijkheid als uitgangspunt moet worden gehanteerd bij
regulering. Op die manier wordt voorkomen dat nieuwe technologische
ontwikkelingen worden belemmerd en het recht als gevolg van deze ontwikkelingen
(te) snel achterhaald is.
In voorgaande paragrafen werd reeds aan het techniekneutrale karakter van het
huidige internationaal privaatrecht en Conflict Oflaws gerefereerd en de mogelijkheid
alsmede de wenselijkheid dit karakter te behouden. Vanuit de
deterritorialiseringstendens bekeken, betekent het onder meer dat technische
hulpmiddelen bij on-line communicatie en contracteren geen internationaal
privaatrechtelijke betekenis mogen krijgen. Geografische aanknoping dient zoveel
mogelijk te (blijven) geschieden aan de hand van duurzame factoren, te weten de
gewone verblijfplaats en vestigingsplaats van partijen. Een duidelijk voorbeeld
waarbij de Amerikaanse rechtspraak aanvankelijk in de fout is gegaan, is de in het
kader  van de personal jurisdiction doctrine toegepaste sliding scale benadering  die

uitdrukkelijk het - aan verandering onderhevig zijnde - karakter van websites tot
uitgangspunt neemt. Een ander voorbeeld is het ten onrechte gemaakte onderscheid
tussen on-line en off-line levering in § 109 UCITA.
Een en ander betekent overigens met dat het internationaal pnvaatrecht geen
aanpassingen in het licht van on-line overeenkomsten behoeft. Zoals in het kader van
dematerialisering werd opgemerkt, stamt het internationaal privaatrecht uit een tijd
dat het Internet en daarmee on-line overeenkomsten niet bestonden. Dientengevolge
zijn er bepalingen in voornamelijk het EVO die niet zijn toegesneden op
internationale on-line overeenkomsten. Omwille van de effectiviteit van de
betreffende regels is het relevant dat de Europese wetgever deze bepalingen wijzigt.
Het betreft onder meer de in artikel 5 EVO gestelde - en in de EEX-Vo reeds

aangepaste - totstandkomingsvoorwaarden. Ook kan worden gewezen op het gebruik
van de locus actus bij de vaststelling van het toepasselijk recht op de formele

geldigheid van on-line overeenkomsten onder het EVO alsmede de in artikel 5 EVO
gemaakte uitzondering voor diensten die in het buitenland worden verstrekt. De in
het onderzoek gedane aanbevelingen voor aanpassing of afschaffing van
(voorwaarden in) deze en andere bepalingen zijn als zodanig echter techniekneutraal.

Tot slot is het onwenselijk om techniek binnen het internationaal privaatrecht of
conflict of laws de status van zelfstandige  vorm van regulering (code as code) te
geven. Een hier relevant voorbeeld is het door de markt dwingend aan on-line
aanbieders opleggen van architecmres ofcontrol die de herkomst en de identiteit van
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klanten geautomatiseerd vaststellen. Het controleproces kan plaatsvinden ten tijde
van het on-line contracteren, maar ook reeds eerder bij het binnenhalen van de
website van de on-line aanbieder. Op het moment dat een dergelijke werkwijze als
standaard dwingend wordt voorgeschreven, verandert het karakter van de techniek
van instrumenteel in normatief. Technologieen die architectures of control doen

ontstaan, kunnen bijdragen aan personele en geografische kenbaarheid in
contractuele relaties en daarmee tevens aan een effectieve werking van het
internationaal privaatrecht. Daar staat tegenover dat de regels van het internationaal
privaatrecht ook zonder dwingend voorgeschreven architectures of control over het
algemeen reeds goed op internationale on-line overeenkomsten konden en kunnen
worden toegepast. Partijen kunnen personele en geografische kenbaarheid - voor
zover die nog niet bestaat - ook bereiken door het uitwisselen van informatie en het
inbouwen van meer traditionele controles, zoals het controleren van het creditcard of
een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bovendien zijn (dwingende)
architectures Of control niet zonder risico's  op  in het bijzonder het gebied  van  de

privacy, wanneer klanten door de betreffende technologieen de greep op de
verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens (verder) kwijtraken. Het is
dan ook van belang dat belangenorganisaties en overheden dergelijke
ontwikkelingen goed volgen en zekerstellen dat de techniek een voornamelijk
faciliterende rol binnen de grenzen van bepaalde fundamentele waarden en normen
behoudt.
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Final insights

The central question of research is whether rules of private international law with
respect to jurisdiction and applicable law are (sufficiently) effective for on-line B2B
and B2C contracts? In addition this research addresses the question as to whether
(differences between) the legal systems, which have been investigated, i.e. European
legislation and US law, provide an insight into the way of dealing with ineffective
rules ofprivate international law?
The abovementioned term 'effective' has been specified in two ways. First, the term
means that rules of private international law must provide sufficient legal certainty.
Secondly, the starting point of research was the assumption that the rules of private
international law need to express the interest of consumer protection with respect to
international on-line B2C contracts.

Along the lines of four legally relevant tendencies, which result from technological
developments, i.e. internationalization, deterritorialization, dematerialization and
technological turbulence, the following insights were presented.

Internationalization

Internationalization is not a new phenomenon and is in fact a process which has been
taking place for centuries. Technological developments - such as more recently the
arrival of the Internet - have, however, accelerated the process of
internationalization. The use of ICT made contracting across borders easy. Distances
and borders apparently disappear when contracting on-line, but still remain relevant
from a legal and more specifically private international law perspective. In the light
of internationalization, several topics are important for international on-line
contracts, i.e. party autonomy, consumer protection, unification of laws and the
restrictive effect of rules of immediate application.

Party autonomy

Parties to international contracts require predictability and legal certainty. In order to
assess legal and economic risks,  it is important that questions of jurisdiction and
applicable law can be clearly answered. In the on-line context, the importance of
party autonomy increases because on-line businesses could be confronted with
potential customers from all over the world. Forum selection clauses and choice of
law clauses are an outstanding means of providing the necessary clarity by
contractually determining the competent forum and the applicable law for possible
conflicts. Moreover, by using a choice of law clause contracting parties can choose
the law most suitable for their contract(s). Especially, with a relatively new
phenomenon such as on-line contracts it is important that parties can choose a law,
which is specifically tailored to on-line contracts, i.e. legally recognizes on-line
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contracts. Thus, any uncertainty concerning the formal or material validity of on-line
contracts can be avoided.
Furthermore, forum selection and choice of law clauses provide legal certainty from
a private international law perspective. The result of rules of private international law
cannot always be predicted very well, which makes it difficult for contracting parties
to assess any risks in this respect. This research, for instance, shows that US courts
have struggled to place novel, Internet-related activities in the traditional personal
jurisdiction doctrine. The result of which is that diverging, not always very
fortunately chosen approaches emerged to determine personal jurisdiction with
respect to Internet cases. These approaches presently co-exist, which makes it
difficult for parties to assess where jurisdiction can actually be found. A worst-case
scenario would provide personal jurisdiction in every physical location where
customers of on-line businesses are located. Likewise, US choice of law lacks clear
rules and consists of several different, co-existing approaches. Although the most
significant relationship approach can be identified as the most relevant approach for
international contractual conflicts, this approach provides nothing more than general
guidelines and leaves much room for judges to decide the question of applicable  law.
To put my last remark in perspective, it is, however, important to mention that the
applicable law may often depend on the jurisdictional result, since US courts have an
inclination to apply lex fori. Therefore, the applicable law may be more predictable
than would seem at first sight. Nevertheless, a clear line in US choice of law is still
lacking.
In contrast to US conflict of laws, European regulations, i.e. the Rome Convention
on Applicable Law for Contracts and the EU Regulation on International
Jurisdiction, provide (clearer) rules that give contracting parties a better prediction of
which court has jurisdiction and which law applies with respect to international (on-
line) contracts. Although contracting parties can, thus, better assess the jurisdictional
and applicable law risks, forum selection and choice of law clauses are still important
means to control these risks.

Assuming the relevance  of party autonomy,  the  use of forum selection and choice  of
law clauses should not be unnecessarily restricted and (highly) necessary restriction
must be clear and cognizable. Under the EU Convention on International
Jurisdiction, e.g; forum selection clauses are bound by formal restrictions, meaning
that, in principle, these clauses need to be agreed upon in writing. Meanwhile, the
EU Regulation on International Jurisdiction has liberalized this restriction and allows
electronic forum selection clauses. Moreover, both regulations are more flexible with
respect to the use of these clauses in 828 contracts, when a common practice or
internationally recognized custom exists.
US law, e.g., consists of material restrictions on the use of forum selection clauses,
such as unenforceability of these clauses on grounds of forum non conveniens,
unconscionability or fundamental public policy. In addition, forum selection clauses
are not (yet) recognized in all US states and, in some instances, specific conditions
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for these clauses are stipulated in state law.
Even though the restrictions on forum selection clauses in both EU and US law will
not rapidly lead to the exclusion of these clauses especially with respect to
international on-line B2B contracts, the diversity of conditions and rules concerning
the validity and enforceability of forum selection clauses brings about legal
uncertainty. Therefore, it is important that conditions and restrictions are judged on
necessity and brought into line internationally.

Neither the Rome Convention on Applicable Law for Contracts nor US choice of law
put formal restrictions on choice of law clauses. Under the Rome Convention the
material validity of these clauses is determined by the chosen law; under US  law it is
either the chosen law or the lex fori which determines the material validity of choice
of law clauses. Predictability would be increased for contracting parties when the
procedure would be equalized internationally and the validity of these clauses would
be dependent upon the chosen law. Thus, unity of approach is guaranteed and the
contracting parties have the applicable law result in their own hands.
Another point of attention in this respect is an unfortunate restriction of the freedom
to choose the applicable law under US choice of law: the chosen law must have a
substantial relationship with the parties or the on-line contract, or there should be an
otherwise reasonable basis for choosing a particular law. This requirement flies in
the face of legal certainty and predictability and contradicts international trade
practice. For those reasons, it should be abandoned.
The requirement of a substantial relationship aims at expressly confining a
contractual choice of law to interstate and international transactions. The requirement
of internationality is generally stipulated with respect to choice of law clauses,
although in the United States it has become an even more restrictive effect as a result
of the substantial relationship requirement. With reference  to  the plea for abandoning
the substantial relationship requirement, a broad interpretation of the internationality
requirement in the on-line context would be reasonable as well. This broad
interpretation would - in principle - involve that transactions are deemed
international in character, even though geographical contacts all point to one country
and unless the surrounding circumstances do not explicitly prove otherwise. The
ratio behind this approach is in the importance of party autonomy in the on-line
context as well as in the lack of geographic notice and identification ofparties, which
occurs in certain on-line contracts, such as those concluded within anonymous
transaction models. It is undesirable for contracting parties to find out only after a
contract was concluded that a choice of law clause is invalid or unenforceable
because of a  lack of internationality.  Legal certainty ex ante should be guaranteed as
much as possible.

Consumer protection

Internationalization plays an important role with respect to on-line B2C contracts.
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The amount of international B2C contract has increased with the arrival of the
Internet. Never has it been easier for consumers to contract across borders. As a
result of the differences in consumer law worldwide, the question arises whether
specific rules of private international law for international on-line consumer contracts
are desirable and necessary.
After the weighing the pros and cons from a private international law perspective, the
conclusion was drawn that consumer protection should be the starting point for
international on-line consumer contracts. The notion that the Internet as such offers
consumers sufficient opportunities for protection is therefore not shared. The Internet
consumer depends on the on-line business when it comes to receiving necessary
information and proper service. The risk for consumers to suffer from a weak
position in relation to on-line businesses is undesirable and more likely when
consumer protection in private international law is abandoned. Therefore, the
propagated importance ofparty autonomy may have to yield in some cases.

Under the EU Regulation on International Jurisdiction this view met with response
and the jurisdiction rules on international consumer contracts have been broadened to
include on-line contracts. Still it is unclear, however, what the situation is with
respect to article 5 of the Rome Convention on Applicable Law, because its
formulation was grafted in an era where on-line contracts did not exist. The provision
- in its current reading - would nevertheless leave room for a broad interpretation,
which includes this novel way of contracting. Yet, in the event of a revision or
replacement of the Rome Convention,  it is - in the interest of legal certainty - of the
utmost importance that this particular conflict rule is adapted in such a way that on-
line contracts are unambiguously included.
Also, in US law conflict of laws rules for international on-line contracts need to be
introduced. Traditional choice of law does take the weaker position of consumer into
account where adhesion contracts or public policies are concerned, but consumer
protection is not offered structurally and legal uncertainty can exist as to the question
of whether consumer law in the places where the consumer resides does or does not
apply in an actual case. Meanwhile, recent regulatory initiatives in the US do provide
specific conflict rules for on-line consumer contracts.

The use of forum selection clauses under US law is problematic from a viewpoint of
consumer protection. Under the personal jurisdiction doctrine the Internet consumer
can in some instances lay claim to the principle of protection,  such as in cases where
the on-line B2C contract is considered a mail order transaction, a low-value contract
or adhesion contract. Again consumer protection is not provided on a structural basis,
which could lead to unpredictability in actual cases. Nevertheless, the Internet
consumer most likely has the possibility of bringing a case before the forum
consumptoris. However, on-line businesses can rather easily wriggle out of thefbrum
consumptoris risk by subjecting the Internet consumer to another forum stipulated by
a forum selection clause. The interests of on-line businesses that require legal
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certainty and that might be put at an economic disadvantage as a result of the
jurisdictional risk are put before those of the consumer. Because jurisdiction and
applicable law are closely tied up with each other in US law, on-line businesses can
in fact also influence applicable law with their forum selection clauses. The
introduction of clear, a priori choice of law rules for consumer contracts - as is
happening presently - would avoid such a result, it would, however, not resolve the
unsatisfactory choices with respect to forum selection clauses. Comparable to the EU
Regulation on International Jurisdiction, the Internet consumer would have to able to
trust that theforum consumptoris has jurisdiction.

In addition, private international law would explicitly have to provide possibilities
for on-line businesses to restrict the jurisdictional and applicable law risk with
respect to on-line consumer contracts. The view that on-line businesses need to be
able to restrict their offer to a particular area or to non-consumers is now settling in,
but it is unclear what restrictions would be adequate. A statement on the website
would be insufficient, because there are simple solutions for providing more
effective ways of restricting the offer. This would make restrictions more
recognizable to Internet consumers and leave no mistake about their existence.
Moreover, on-line businesses would have to actually uphold their self-imposed
restrictions; otherwise they may not be allowed to appeal to the restrictions. The
other way around, however, the possibility of imposing restrictions would have to be
linked to an anti-deception rule, meaning that Internet consumers who deceive on-
line businesses as regards their whereabouts or capacity forfeit their appeal to special
private international law rules on consumer contracts. Again it is important that
Internet consumers receive adequate notice of the restrictions, because they are -
preferably during the ordering process - being confronted with these restrictions in a
clear and comprehensible way.

Unification  of law

As a result of the internationalization of trade and legal interaction law should - if
possible and feasible - be brought up to an international level. One of the
possibilities to achieve this is to unify laws, either private international law itself or
civil law. Although unification of laws has not been part of this research, it is
nevertheless possible to draw some conclusions in this respect.

The systems of private international law, which are part of the research, diverge in
many respects and unification of private international law would therefore advance
transparency and legal certainty. An interesting project in this respect is the treaty on
international jurisdiction, which is being proposed by the Hague Conference.
Negotiations on this treaty show, however, that the unification of the rules of
international jurisdiction is no sinecure and it is doubtful whether consensus on a
worldwide comprehensive jurisdiction treaty is feasible. One of the problems
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encountered is that fundamentally different legal systems have to be brought into line
with each other. The treaty, which is largely based upon the European tradition, i.e.
the EU regulation on jurisdiction (formerly the Brussels Convention), was met with
criticism and reserve in the US. From a US perspective the strong influence of the
personal jurisdiction doctrine on the determination of the applicable law as a result of
the dominating lex fori approach will certainly play a role as well. Nevertheless, even
a reduced unification of forum selection clauses would already be an important step
forward, especially  from a viewpoint of party autonomy.

Possibly, unification of conflict rules on contracts is more feasible than a universal
treaty on international jurisdiction. On the basis of this research it can be concluded
that in the different legal systems these rules show important similarities despite the
various ways in which they have been elaborated. In both systems the central concept
is the most significant relationship principle. The Rome Convention has elaborated
upon this principle with a priori conflict rules, whereas US choice of law provides
general guidelines, which allow courts a lot of freedom with respect to the
interpretation of this principle. Yet, even US law shows a tendency to - in some
instances - provide a priori choice of law rules. § 1-103 Revised UCC, e.g., was

inspired by article 5 of the Rome Convention. These developments may encourage
unification activities within, e.g., the Hague Conference.

As regards B2B contracts there are already interesting initiatives, such as the Vienna
Convention   o f   1980   and the UNIDROIT Principles    as    well    as the European
Principles, with respect to the unification of civil law. As far as the Vienna
Convention is not directly applicable to an on-line 828 contract, it is important that
the courts honour a choice of law with respect to these regulations. Further
unification is less succinct in the B2B context since party autonomy is widely
recognized, but it may nevertheless be recommendable with respect to particular
subjects. In this respect the development of a treaty on electronic contracting by the
UNCITRAL is material. The validity of electronic contracts may, in some respects,
still be uncertain in legal systems. Also, diverging laws on novel subject matter - e.g.
electronic agents - emerge. Where lack of clarity and legal gaps still exist with
respect to on-line contracting, it may be significant to introduce clear and binding
rules at an international level.

Unification of civil law is more problematic  in the B2C context, but at the same time
more necessary as well. No uniform laws exist as yet, which could remove
impediments as a result of the great multiplicity of consumer laws worldwide. The
differences become even more prominent as consumers more frequently conclude
international contracts, because in private international law, consumer protection
should be given priority over party autonomy. For on-line businesses the diversity in
consumer laws is a barrier to contracting with Internet consumers, but it is also an
impediment for the unification of consumer law. Governments will probably want
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their consumer protection rules to be applicable to international on-line contracts to
which consumers from their country are a party. For the time being this picture offers
little hope for the feasibility of unification with respect to international on-line
consumer contracts. It is true that the OECD has given an initial impetus to this
process by formulating consumer protection principles, yet these are nothing more
than very general (possible) guidelines for governments and businesses. In this
respect it is also relevant to mention that the implementation of consumer protection
directives in the European Union already shows difficulties concerning the
harmonization - let alone unification - of consumer law across Europe. Although
these harmonization efforts have been important by creating a minimum level of
protection, the diverging ways in which member states have implemented these
directives still may hinder electronic commerce. Determining minimum principles
internationally is therefore a first step, but it does not solve the problem of diversity.

Even though the creation of uniform consumer law is no easy task,  it is nevertheless
important that initiatives are unfolded. Several priorities need to be established in
that respect. First, unification would (initially) have to be confined to contractual
aspects of consumer law. Certain contracts, such as contracts concerning games of
chance and the sale of medicine, could, however, be exempted if insurmountable
controversies concerning this subject matter are to be expected. In fact, initial
unification attempts could be restricted to contracts of sale. Anyway, it is essential
that soft products are put on equal footing with tangibles or - at the very least - the
legal status of soft products should be clarified. Moreover, governments could
consider bilateral agreements in order to unify consumer law. This approach has the
advantage that quicker solutions might be possible than with the development of a
treaty, which would take negotiations over many years. Both options are, however,
not mutually exclusive and parallel actions are possible.

Restrictive  ejfect  of rules  of immediate  application

As a result of the internationalization of trade the legitimacy of applying national
rules decreases. Besides, when rules of national law thwart the conflict of laws result,
predictability and legal certainty in international trade may well be harmed. Courts
should therefore be reluctant to let public policy or rules of immediate application
affect international contractual disputes, unless there is a (very) strong connection
between the transaction and the temtory of a country or state. As the on-line
transaction is less connected to a particular country or state, the international effect
of the rules of immediate application of the respective state would diminish.

Deterritorialization

Deterritorialization is closely connected to internationalization and concerns the
problems faced when attempting to link digital information to a certain geographic
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location. On-line activities are, in fact, disconnected from geographic territories,
because the location from which the actions are taken is irrelevant, unknown or can
be easily manipulated. For governments it has, therefore, become more difficult to
exert influence by regulating on-line activities and enforcing these regulations. This
tendency may have an effect on the rules of private international law, which are
based upon territorial contact factors, yet this statement needs some refinements and
short cornments.
Before elaborating on these, it is, however, important to first establish that the
Internet is not a new space or place. Within the framework of this research, it is a
means to conclude on-line contracts. Contracting via the Internet is, thus, similar to
contracting by means of telephone, telegraph, fax or mail. To be sure the Internet -
when compared to traditional means of contracting at a distance - may demand other
and additional arrangements in order to determine geographic notice, but in all
instances it is a means of transaction. Hence, on-line contracts are not concluded in
Cyberspace, but at a geographic location to be appointed by the applicable law or the
contracting parties.

Geographic notice

The lack of geographic notice that may occur with respect to on-line transactions,
because Internet technology itself provides little and unreliable geographic contacts
needs refining for several reasons. First, relevant information concerning geography
may already be known to both parties. Parties are generally known - on certain
markets - or they are acquainted with each other through earlier - off-line or on-line
- transactions. If geographic information is initially unknown to both parties, it may,
however, be available on their websites or can be obtained through direct e-mail
contact. Legislators are increasingly creating legal obligations for on-line businesses
to provide identity and contact information on their websites. Besides, failing to
provide such essential information on-line - even  in the absence of a legal obligation
- may be a negative indication concerning the trustworthiness of potential
contracting parties. Particularly in a business-to-business context with high-value
transactions it is hardly imaginable that such vital information is not available or
exchanged beforehand and subsequently checked on its reliability. As far as low-
value transactions such as business-to-consumer transactions are concerned, the need
to check the reliability of on-line business - and hence their identity and geographic
location - may be less prominent, but the aforementioned legal obligations - when
rightfully observed - may nevertheless ensure availability of relevant geographic
information. For that matter, Internet consumers and professionals alike have their
own responsibilities to assess the reliability of on-line businesses. Finally,
geographic notice is in some instances necessary or inevitable when products need to
be delivered physically or money needs to be transferred.

Another refinement concerns the fact that technological developments have not stood
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still after the establishment of the Internet. Especially from the moment this network
was opened up for commercial activities, changes went at a fast pace. As a result the
nature of Internet - meaning the, in first instance, logical and non-geographic
structure of the Internet - is non-existent;  it is, however, this "nature" which is  said
to cause the inability to identify geographic borders with respect to on-line activities.
The need of businesses for legal certainty and predictability, which results from a
lack of geographic and personal notice, has brought about the development of
Internet applications to provide geographic notice with respect to on-line contracting.
Examples of these technologies are, amongst others, digital certificates and software
applications which enable users to determine the geographic location of visitors to
their websites. It is to be expected that such technologies will become more
sophisticated in the years to come. Thus, geographic notice on the Internet is
presenting less and less a problem.

Geographic contacts

The use of geographic contacts with respect to the internationality of on-line
contracts as well as the rules of private international law calls for some short
comments. First, these contacts need to possess a certain stability and durability in
order to enable an effective private international law process to be establishes for on-
line contracts. These contracts need to be referred to a forum and legal system by
means of contacts, which do not depend upon the actions of the contracting parties,
such as the place of residence. The place of contracting, e.g., is entirely arbitrary and
manipulative and, thus, inappropriate. Without any further arrangements, it is, for
instance, difficult to prove that a particular location is not the actual place where the
other party took the necessary actions to conclude the contract. For that reason, one
of the conditions in Article 13 Subsection  3  of the Brussels Convention concerning
consumer contracts has been deleted. The place of performance, however, may be
more suitable, when products are physically delivered to the place of residence or
when parties have explicitly agreed upon such a place in their contract. The latter is
certainly recommendable, when the place of performance is relevant in the light of
the rules of private international law but actually irrelevant because the contract is
performed on-line. The place of performance  is,  e.g., of significance with respect  to
Article 5 Subsection lb of the EU Regulation on jurisdiction and the personal
jurisdiction doctrine as well as US choice of law.

Moreover, contacts based upon technical constructions or the place of residence of
intermediaries who provide Internet access and presence services are irrelevant and
arbitrary as well. Examples of the first are web or mail servers. In fact, it is
unimportant where digital information, such as websites and e-mail messages, is
stored, as long as it is available and easily accessible. Examples of the second are
access and service providers that enable access to the Internet or provide storage
room on their servers. When deciding on a contractual relationship with such an
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intermediary, this is often on the basis of considerations concerning quality and cost
rather than the geographical location of these providers. Also, the Internet addressing
system of URLs and e-mail addresses should not have any relevancy from a private
international law point of view either, because the country codes used therein do  not
necessarily correspond with the actual place ofresidence of the users concerned.
Furthermore, websites and transaction agents are - as  is the Internet itself - a mere
means of on-line contracting. Thus, under the EU Regulation on jurisdiction, neither
websites nor transaction agents can form relevant contacts analogous to the place of
residence of a branch. Despite a few initial problems as well as problems of
adaptation as a result of out-of-date legal concepts, private international law is -
because of its technology-neutral character - well capable of dealing with
technological developments. To nevertheless assign a role to technology in this field
of law must be avoided by all means. The notion that technical means are irrelevant
in private international law seems, however, to be becoming generally accepted in
the US as well as Europe.

Even though the party's activities should play no or at the most a subordinate role as
a contact factor in private international law, the EU Regulation on jurisdiction as
well as the personal jurisdiction doctrine, nevertheless shows a tendency to consider
such contacts important in what is called the targeting approach. This is not a new
approach under the personal jurisdiction doctrine, although it seems to have been
"re-invented" with respect to on-line activities; it is, however, novel as far as the EU
Regulation on jurisdiction is concerned. The targeting approach puts the emphasis on
actions of on-line businesses  when they purposefully target a country or state. Under
the personal jurisdiction doctrine the targeting approach is or should be the central
criterion for asserting jurisdiction over a non-resident defendant. Under the EU
Regulation on jurisdiction its function is different and focussed on determining the
scope  of the special provisions on consumer contracts. Consequently, the approach is
interpreted differently in the two legal systems. The accessibility of website, e.g., is
sufficient targeting under the EU Regulation on jurisdiction, whereas under the
personal jurisdiction doctrine this is or may not be adequate.
Despite the earlier conclusion that actions of (one of) the parties should preferably
not play a role in matters of jurisdiction, an exception must be made for the targeting
approach as used in the personal jurisdiction doctrine. Under the doctrine, it is clear
that personal jurisdiction can be asserted over a non-defendant who has contracted
with a party resident in the forum concerned. Thus, the criterion is clear as to the fact
that on-line businesses are stimulated to find out whom they are contracting with and
where this party is from Less apparent however, is the case where no on-line
contract has been concluded yet, because the outcome then strongly depends upon
the circumstances of each individual case. Not having concluded a contract in a
given state, therefore, does not necessarily mean that personal jurisdiction cannot be
asserted over the non-resident defendant since certain other circumstances may still
lead to the conclusion that the forum was targeted by the defendant. Accordingly, it
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is important to provide guidelines on how on-line businesses can restrict the
jurisdictional risk in order to advance legal certainty. Also, under the EU Regulation
the targeting approach should for the sake of clarity have been elaborated upon more
by the European legislator. Just like under the personal jurisdiction doctrine, on-line
businesses need to know what means of restricting on-line offers are deemed
adequate in order to avoid jurisdictional risk. The starting point here should be that
on-line offers "without more" yields targeting; when consumers from certain
countries are (by technical means) excluded from the on-line offer and these
restrictions are actually observed by the on-line business the targeting criterion is,
however, not considered fulfilled with respect to that country. The latter is true even
when customers circumvent the restrictions by double-crossing the on-line business.
Further, an explicit elaboration of the criterion would, thus, offer on-line businesses
more legal certainty under the personal jurisdiction doctrine as well as the EU
Regulation on jurisdiction.

Dematerialization

The system of private international law is dates back from an era when trade
involved the physical delivery of goods and services. As a result of
dematerialization, judicial matters revolve more and more around virtually traded
information. With respect to private international law three subjects are especially
imPortant: the formal validity of on-line contracts, the material validity of on-line
contracts and the difference between goods and services.

The formal validity  of on-line contracts

The rules ofprivate international law do, with the exception of the EU Regulation on
jurisdiction, not contain any requirements of form. Under the EU Regulation on
jurisdiction, a forum selection clause needs in principle to be in writing, but an
electronic statement which permanently registers the contract is also allowed.
Despite a lack of clarity concerning the term 'permanently registered', a forum
selection clause can probably be assumed valid as long as it can still be reproduced
after the parties have concluded the contract. The formal requirement can even be
more lenient when an established practice or usage in international trade exists.
Choice of law on the applicable law concerning the formal validity of contracts is
very liberal in both Europe and the US. Formal requirements in national laws will
not easily lead to the invalidity of international contracts. Assuming that a legal
requirement of form would pose problems for international on-line contracts, the
contracting parties can always choose an applicable law, which expressly allows on-
line contracting.
The aforementioned comment needs refining, however, with respect to consumer
contracts under the Rome Convention. Here the liberal regime is somewhat
restricted, because formal requirements, which qualify as rules of immediate
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application may still, affect an international on-line consumer contract. As far as the
EU Regulation on jurisdiction is concerned, it is important to mention that the
applicability of the alternative jurisdiction rule of Article 5 Subsection 1 can be
excluded when an on-line contract is formally invalid. Thus, despite the liberal
approach to the formal validity of contracts, it is still important that legislators
provide legal certainty for electronic documents and electronic signatures, either by
creating the necessary conditions for using electronic equivalents of traditional forms
or by abolishing outdated form requirements.

The material validity of on-line contracts

Legal uncertainty regarding material validity may exist when traditional contract law
is unclear on the matter of electronic contracts and has not (yet) dealt with novel
legal questions in this respect. Contracting parties can create better predictable
situations by choosing a law, which (already) provides sufficient clarity. However,
the necessity to adapt national legal systems and remove impediments to electronic
judicial matters still exists. A choice of law clause will, in many instances, be
incorporated into the general terms and conditions accompanying the contract, which
makes the legal validity of such a clause dependent upon the legal validity of the
general terms and conditions themselves. Thus, legal certainty concerning the status
of on-line contracts as well as of on-line general terms and conditions is relevant.
Under the Rome Convention, this necessity is also based upon the fact that party
autonomy is restricted with respect to the existence of consent to the general terms
and conditions. As it happens, the chosen law is not applicable to the contract, when
determining the consequences of a party's actions - in order to prove that he
consented to the terms - according to that law is unreasonable. Hence, on-line
businesses must know what ways of consenting to general terms and conditions are
adequate in order to avoid unreasonableness in that respect. In principle, the starting
point should be that general terms and conditions are incorporated into the on-line
transaction process in an unambiguous and meticulous way. Possibly, however,
governments will stipulate further and more specific conditions for what is called
click-wrap conditions and more specifically the choice of law clauses contained
therein. It is important that these stipulations are clear to on-line businesses and are
co-ordinated internationally as far as possible. The European legislator would, e.g.,
have to make clear in what way a party has explicitly consented to a forum selection
clause, so as to fulfil the conditions stated by the European Court of Justice in this
respect.

The diference between goods and services

The difference between goods and services is of relevance in the field of private
international law. Both the Rome Convention and the most significant relationship
approach, being the leading choice of law approach in the US, differentiate between
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the delivery of goods and services. Also the EU Regulation on jurisdiction makes
this distinction, not, however, (at least not explicitly) the personal jurisdiction
doctrine. Three situations can in this respect be distinguished. First, in some
instances provisions refer explicitly to goods and services, such as, e.g., in case of
Article 5 Subsection   lb   of  the EU Regulation on jurisdiction and Article   5
Subsection  1  of the Rome Convention.  Here the basic assumption should be that soft
products and soft services are included in these categories as well. Thus, there is no
need to determine in each concrete case whether soft products and soft services are to
be considered either as goods or as services. Second, provisions may provide
separate rules for services, such as is the case in Article 5 Subsection 4 of the Rome
Convention, which exempts the performance of services abroad from the special
conflict rules on consumer contracts.  In this situation, it is necessary to determine in
each concrete case whether soft services are included under the term 'services'.
Legislators will have an obligation to clarify the rule with respect to the status of soft
services therein. As far as Article 5 Subsection 4 of the Rome Convention is
concerned, soft services would have to have been explicitly excluded from the rule,
because its contents are outdated and practically meaningless for on-line consumer
contracts. Third, separate conflict rules exist for goods on the one hand and on the
other services. An example is § 109 UCITA, which differentiates between on-line
and off-line delivery because the lack of geographic notice with respect to on-line
delivery would require other contacts than off-line delivery. As was mentioned
earlier, the notion that contracting on the Internet lacks geographic notice needs
refinement and it certainly does not justify completely different regimes with respect
to products and services that are - except for their appearance - entirely comparable.

Technological turbulence

Technological turbulence concerns novel technological developments that happen in
quick succession and places demands on the law in a sense that technological
neutrality should be observed as the basic assumption concerning regulatory
initiatives. Thus, impediments to technological developments and rapidly outdated
laws are avoided as much as possible. As was mentioned earlier, rules of private
international law are already basically technology neutral in character and should
preferably stay that way. With respect to the tendency towards deterritorialization,
this means that the use of technical means for on-line communication should have no
relevancy in private international law whatsoever. Geographic contacts need to be as
stable and durable as possible,  such as is the case with the place of residence of the
contracting parties. An example of where US courts initially went wrong is the
sliding scale approach, which took the - rapidly changing - character of websites as
the point of departure for asserting jurisdiction over non-resident defendants.
Another example is the wrong distinction made between on-line and off-line delivery
in § 109 UCITA.
The aforementioned does, however, not imply that rules of private international law
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are free from adjustments to the phenomenon of on-line contracts. As previously
mentioned in the section on dematerialization, private international law largely
originates from an era when the Internet and on-line contracts did not exist.
Consequently, some provisions, especially those to be found in the Rome
Convention, are not geared to international on-line contracts. For the sake of
effectiveness it is important that the European legislator adapts the provisions
concerned, such as, e.g., the conditions on the conclusion of contracts in Article 5 of
the Rome Convention. Other examples in the Rome Convention are the use of the
locus acms for determining the applicable law concerning the formal validity of on-
line contracts and the exception concerning services performed abroad in Article 5.
The recommendations for either amendment or abolishment of the provisions
concerned are as such, however, technically neutral in nature.

Finally, it is considered undesirable to provide technology with the status of an
independent form of regulation (what is also called code as code) in the field of
private international. An example of such regulation would be markets forcing on-
line businesses to implement architectures of control, which automate the
determination of the origin and identity of (potential) customers. This monitoring
process can either start when the website of the on-line business is downloaded by
the customer or when an on-line contract between both parties is concluded. At the
very moment such a procedure is prescribed as a compulsory standard for on-line
businesses, technology will change from being instrumental into being prescriptive.
On the one hand, technologies that enable architectures of control can positively
contribute to personal and geographic notice in contractual relationships and, thus, to
an effective system of private international  law;  on the other hand, however, private
international law does well without these compulsory architectures of control
already. Contracting parties can achieve personal and geographic notice by
exchanging relevant information and implementing more traditional controls, such as
checking credit cards or registrations with Chambers of Commerce. Besides,
(compulsory) architectures of control are not without risks, especially in the field of
privacy, such as when customers lose grip on the collection and use of their personal
data through such technologies. Therefore, it is important that interest groups and
governments keep a wary eye on developments and make sure that technology plays
a facilitating role mainly within the boundaries of fundamental norms and values.
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Afkortingen

ABA American Bar Association

AGB Alternatieve Geschillenbeslechting
ALI American Law Institute
B2B Business-to-business

B2C Business-to-consumer

C2C Consumer-to-consumer

CMR-Verdrag Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg, Gendve, 19 mei 1956

DNS Domain Name System
EG Europese Gemeenschap
EDI Electronic Data Interchange

EEX(-Verdrag) Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken, Brussel 27 September 1968

EEX-Vo Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken

Epr Eenvormig privaatrecht

E-sign Electronic Signatures In Global And National Commerce Act
EVO Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op

verbintenissen uit overeenkomst 1980
FTC Federal Trade Commission
FTCA Federal Trade Commission Act

HR Hoge Raad
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
HvJ Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
ICC International Chamber of Commerce
ICT Informatie- en Communicatietechnologie

IP Internet Protocol
Ipr Internationaal privaatrecht
NAW Naam - Adres - Woonplaats
NCCUSL National Conference of Commissioners on Uniform State

Laws
NJB Nederlands JuristenBlad

NJW Neue Juristische Wochenschrift

NRCCL Norwegian Research Center for Computers and Law
ODR On-line Dispute Resolution

PC Personal Computer
S.Ct. Supreme Court
TCP Transmission Control Protocol

TvC Tijdschrift voor Consumentenrecht

UCC Uniform Commercial Code
UCITA Uniform Computer Information Transactions Act



AFKORTINGEN

UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
UNIDROIT Institute international pour l'unification du droit

privt/International Institute for the Unification of Private Law
URETS Uniform Rules for Electronic Trade and Settlement

USC United States Code

WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WWW World Wide Web
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Verklarende woordenlijst

(Internet) Access Provider
Een organisatie die voor consumenten ofbedrijveWinstellingen de toegang tot het
Internet verzorgt.

Caching
Het opslaan van eerder geraadpleegde webpagina's op de PC of een proxy server
om deze op een later moment sneller beschikbaar te kunnen stellen.

Client
Programma van de Internetgebruiker - bijvoorbeeld de browser of een e-mail
programma - in een client/server omgeving. Met de client kunnen verzoeken aan
een server worden gericht om een bepaalde taak - bijvoorbeeld het ophalen van
webpagina's ofe-mail - uit te voeren.

Cookie
Bestand dat wordt gedownload vanaf de webserver en een bepaalde tijd op de
client computer aanwezig blijft. Bij ieder bezoek aan de website waarvan de
cookie afkomstig is, wordt de in de cookie opgeslagen informatie aan de
webserver ter beschikking gesteld. Door middel van in een cookie opgeslagen
informatie - bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, eerder surfgedrag op de website
- kan de website worden geYndividualiseerd.

Cyberspace
Metafoor voor de niet-fysieke 'wereld' die wordt gevormd door de verschillende,
via het Internet verbonden computers. Het begrip is geYntroduceerd door William
Gibson in zijn boek 'Neuromancer' (1984).

Domein
Groep computers die onder 66n administratieve organisatie valt. Deze computers
hebben een deel van het IP adres gemeenschappelijk, namelijk het deel dat
betrekking heeft op het domein - bijvoorbeeld uvt.nl.

Domeinnaam
Een domeinnaam identificeert 66n of meerdere computers, verbonden met het
Internet, zoals een straatnaam in combinatie met een woonplaats en land 66n of
meerdere huizen identificeert. Uvt.nl is een voorbeeld van een domeinnaam.
Www.uvt.Ill is bijvoorbeeld de webserver van de centrale organisatie van de
Universiteit van Tilburg. Evenals postadressen zijn domeinnamen ingedeeld
volgens een hierarchische systematiek. De suffix van de domeinnaam, zoals nl in
uvt.nl, heet het top-level domain en is vergelijkbaar met de landnaam in het
postadres. Daarnaast bestaan er ook functionele indelingen van top-level
domains, zoals .com (commercieel) en .edu (onderwijs).

Download
Datatransport van de server naar de client. Zie ook upload.

EDI
Gestandaardiseerde en gestructureerde elektronische uitwisseling van gegevens
tussen computers zonder menselijke tussenkomst.

Electronic Agent
Software die een bepaalde taak in opdracht van computers(oftware) of een
persoon uitvoert. Zoekmachines maken bijvoorbeeld gebruik van agents, roboa
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geheten, die het Internet afstruinen op zoek naar niet-geYndexeerde webpagina's
om deze in de database van de zoekmachine op te slaan.

Gateway
Een knooppunt tussen op verschillende protocollen gebaseerde netwerken. De
gateway verzorgt over en weer de 'kertaling" van de verschillende protocollen,
zodat dataverkeer tussen beide netwerken mogelijk is.

Host
Een computer die is verbonden met een TCP/IP netwerk.

Internet
Een netwerk dat bestaat uit verschillende soorten netwerken, onderling
verbonden door routers of gateways,  die de gebruiker van het netwerk de illusie
geeft dat alle computers in de betreffende netwerken via een en hetzelfde netwerk
direct aan elkaar gekoppeld zijn. Bekende toepassingen die met behulp van het
Internet gerealiseerd zijn, zijn bijvoorbeeld het World Wide Web (WWW) van
miljoenen aan elkaar gelinkte HTML pagina's, ftp, e-mail en telnet. Het Internet
is vernoemd naar het Internet Protocol waarop het netwerk is gebaseerd.

IP adres
Binair getal (4 bytes) dat een computer in een TCP/IP netwerk uniek
identificeert. Via een Internet service genaamd DNS (Domain Name System) kan
de naam van individuele computers worden herleid tot IP adressen. De computer
met naam www.uvt.nl correspondeert bijvoorbeeld met het IP adres 137.56.0.37.

Mirror server
Server waarop de inhoud van een andere server is gekopieerd om het dataverkeer
naar de oorspronkelijke server te ontlasten.

Online
Communicatie met een computer, hetzij via een terminal, hetzij via een andere

computer.
Proxy (server)

Computer die als een tussenstation fungeert tussen Internetgebruikers en het
Internet. De proxy behandelt verzoeken van een Internetgebruiker en slaat

geraadpleegde webpagina's in een cache (buffer) op waardoor deze sneller
beschikbaar worden.

Router
Computer die de verzending van data(pakketjes) tussen verschillende netwerken
en knooppunten van een netwerk als het Internet verzorgt.

Server
Een computer die verzoeken van clients afhandelt. Een verzoek van de client kan
bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een webpagina door een webserver
betreffen.

Service Provider
Een organisatie die via Internet een bepaalde dienst - bijvoorbeeld webmail -
aanbiedt.

TCPIW
Verzameling van protocollen, waarin is vastgelegd hoe computers die deel
uitmaken van een TCP/IP netwerk met elkaar communiceren. Computers,
verbonden via het Internet, communiceren met elkaar via deze protocollen
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Top-level domain
Zie domeinnaam

Upload
Datatransport van de client naar de server.

URL
Undorm Resource Locator. Een gestandaardiseerde wijze om een webpagina of
een bestand op een ftpserver aan te duiden. Een voorbeeld van een URL is
http://rechten.uvt.nt/simone/(is-lawsu.htm. Http geeft aan welk Internet protocol
gebruikt moet worden, namelijk het HyperText Transfer Protocol voor het
aanvragen en versturen van met behulp van HTML opgemaakte documenten, en
daarmee de gewenste dienst (namelijk het sturen van een HTML document).
'Rechten' is een server behorend tot het domein 'uvt.nl' waarop het bestand 'ds-
lawsu. htm' te vinden is in de directory 'simone'.

Webcasting
Bij webcasting (broadcasting via het web) wordt door een content provider via
het WWW informatie - bijvoorbeeld nieuws-, beurs-, of weerberichten - naar de
Internetgebruiker verstuurd.

Webmail
E-mail service die met middels een e-mail programma maar via een website
toegankelijk is.

Webserver
Zie server.

Website
Verzameling van bij elkaar horende webpagina's op het WWW.

K/hois
Dienst waarmee de houder van een domeinnaam kan worden achterhaald.
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ERRATA

• Voorwoord, tweede alinea, laatste zin: 'overtuigt'
moet zijn 'overtuigd'.

•      Zie  p. 10, onder 1.6.1.2, eerste alinea: 'relatieve
competentie' moet zijn 'absolute competentie'.

•   Zie p. 12, noot 44: met het 'Verdrag van Rome'
wordt het EVO bedoeld.

•   Zie p. 33, laatste alinea, derde zin: 'contractuele
partij

' moet luiden 'contractuele
rechtsverhouding'.

•   Zie p. 49, tweede alinea, derde zin: 'buitenlandse
wederpartij' moet luiden 'binnenlandse
wederpartij'.

•  Zie p. 59, onder d, tweede zin: 'in een lidstaat
gevestigde' en 'tevens' dienen te worden
geschrapt.

•    Zie p. 98, laatste alinea: artikel 17 lid 3 moet zijn
artikel 15 sublc.

•  Zie p. 134, tweede alinea, tweede zin en een na
laatste zin: 'bedoelt' moet zijn 'bedoeld'.

• Zie p. 211, paragraaf 4.3.2.2.3, tweede zin:
'hiervoor' moet zijn hierna, namelijk paragraaf
4.3.3.2.2.
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