
Beoordeling inzendingen

Tot mijn verrassing kenmerkten alle inzendingen
zich door een grondige en genuanceerde beant-
woording van de vragen. Nancy van Aken (post-
propedeuse fase, OU), Jos van Duren (eerstejaars,
OU), Simone Grasboer (bachelor I, VU), Mark
Kranenburg (zesdejaars, EUR), Paul van Minnen
(tweedejaars, RU) en Lucien Ridderbroek (additi-

onele master Rechtspleging, EUR) mogen daarom
allen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri boe-
kenfonds. Het meest onder de indruk was ik van
de inzending van Paul van Minnen, vooral vanwe-
ge zijn uitgebreide en scherpe analyse van de ver-
schillende opvattingen over de ondraaglijkheid van
lijden door dementie, zodat hij de vijftig euro
wint.�
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Geknakte onderhandelingen

BEANTWOORDING RECHTSVRAAG (322) INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Prof.mr.dr. P. Vlas*

VRAAG

De Nederlandse vennootschap Multiflora BV, gevestigd te
Rijnsburg, is gespecialiseerd in de tulpenbollenteelt. Eén
van haar dochtermaatschappijen is Groenfleur BV, een in
Aalsmeer gevestigde vennootschap, die kunstmest
verhandelt. Sinds oktober 2004 voert Multiflora BV met
de in Düsseldorf gevestigde vennootschap Tripex GmbH
onderhandelingen over de verkoop van haar aandelen in
Groenfleur BV. Tripex is evenals Multiflora gespecialiseerd
in de veredeling van siergewassen en richt zich vooral op de
Duitse en Oostenrijkse markt. Met de verkoop van de
aandelen is een bedrag van ongeveer € 10 miljoen
gemoeid. 

In februari 2005 rijst een complicatie, wanneer uitlekt dat
de ondernemingsraad van Groenfleur naar alle waarschijn-
lijkheid bezwaar tegen de overname zal maken. Daarop
hebben enige belangrijke handelspartners van Groenfleur
laten weten dat zij geen zaken met Tripex GmbH wensen
te doen en dat zij hun producten elders zullen betrekken,
in het geval dat Groenfleur door Tripex wordt over-
genomen. Ondanks deze bezwaren heeft de directie van
Multiflora op 2 maart 2005 schriftelijk aan Tripex laten
weten verder te willen onderhandelen over de voorwaarden
van de overeenkomst en de verkoop van de aandelen te
willen doorzetten. Wel werd in dit schrijven als eis gesteld,
dat Tripex zich onvoorwaardelijk aan de overname tegen de
aangeboden koopprijs zou committeren onder het beding
dat de toestemming van de directie van Tripex later niet
onthouden zou worden op grond van de hierboven
aangeduide ontwikkelingen. Een officieel antwoord van de
directie van Tripex blijft hierop uit. Inmiddels zijn in de
Duitse financiële pers berichten verschenen over de
perikelen bij de mogelijke overname van Groenfleur door
Tripex, waardoor Multiflora in een lastige positie dreigt te
komen.

Op 8 maart 2005 heeft Multiflora aan Tripex 24 uur de tijd
gegeven om alsnog in te gaan op de voorwaarde van
toestemming door de directie van Tripex. Twee dagen later
komt op het kantoor van Multiflora in Rijnsburg een
faxbericht binnen, waarin Tripex laat weten niet langer in
de aankoop geïnteresseerd te zijn en de onderhandelingen
als beëindigd te beschouwen.

Multiflora is over deze gang van zaken ernstig verbolgen en
beweert door het afbreken van de onderhandelingen
schade te hebben geleden. Multiflora maakt bij de recht-
bank te ’s-Gravenhage een vordering tot schadevergoeding
tegen Tripex aanhangig.

Vraag 1
Is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van
de door Multiflora BV tegen Tripex GmbH aanhangig
gemaakte vordering?

Vraag 2
Gesteld dat de Nederlandse rechter bevoegd is om van de
vordering van Multiflora BV kennis te nemen, naar welk
recht moet deze vordering dan worden beoordeeld?

ANTWOORD

Antwoord 1
De vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om
kennis te nemen van de door Multiflora BV tegen
Tripex GmbH aanhangig gemaakte vordering tot
schadevergoeding wegens afgebroken onderhande-
lingen, moet worden beantwoord aan de hand van
de Verordening Brussel I, ook wel aangeduid als de
EEX-Verordening (EEX-Vo). Het betreft een vraag
naar de rechtsmacht (de internationale bevoegd-
heid) van de Nederlandse rechter. De gedaagde
(‘verweerder’ in de EEX-terminologie), Tripex
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GmbH, heeft woonplaats op het grondgebied van
een andere lidstaat (Duitsland). Artikel 60 EEX-
Vo bepaalt in welke gevallen een vennootschap of
rechtspersoon woonplaats heeft in de zin van de
EEX-Vo. In deze casus is er geen probleem met het
bepalen van de woonplaats van Tripex, omdat ge-
geven is dat Tripex GmbH in Duitsland is ge-
vestigd. De vordering valt onder het materiële toe-
passingsgebied van de EEX-Vo (art. 1), want het
gaat om een burgerlijke en handelszaak.  

Volgens de algemene bevoegdheidsregel van ar-
tikel 2 EEX-Vo is, kort gezegd, de rechter van de
woonplaats van de verweerder bevoegd. Dit zou
betekenen dat in casu de Duitse rechter bevoegd is.
De eiser kan ervoor kiezen de verweerder op te roe-
pen voor een rechter van een andere lidstaat dan
die van de woonplaats van de verweerder overeen-
komstig de bijzondere bevoegdheidsregels van ar-
tikel 5-7 EEX-Vo. In dit geval speelt artikel 5 EEX-
Vo een rol. Artikel 5 kent twee bijzondere be-
voegdheidsgronden die voor toepassing in aan-
merking  kunnen komen: artikel 5 sub 1 (verbin-
tenissen uit overeenkomst) of artikel 5 sub 3 (ver-
bintenissen uit onrechtmatige daad). Welke van de
twee moet worden genomen, nu de EEX-Vo (en
evenmin haar directe voorganger, het EEX-Ver-
drag) een uitdrukkelijke regeling geeft voor een
vordering uit afgebroken onderhandelingen? In
wezen is het een kwalificatieprobleem op het ni-
veau van de bevoegdheid: valt de vordering uit af-
gebroken onderhandelingen onder artikel 5 sub 1
of onder artikel 5 sub 3 EEX-Vo?

Het Hof van Justitie van de EG heeft in zijn ar-
rest van 17 september 2002, zaak C-334/00, Jur.
2002, p. I-7357, NJ 2003, 46 m.nt. PV (Tacco-
ni/Wagner) de knoop doorgehakt en beslist dat een
vordering uit afgebroken onderhandelingen onder
artikel 5 sub 3 EEX-Verdrag valt. Het Hof heeft
derhalve gekozen voor de bevoegdheidsgrondslag
van de onrechtmatige daad. Het begrip ‘verbinte-
nis uit overeenkomst’ van artikel 5 sub 1, mag vol-
gens het Hof niet aldus worden uitgelegd, dat het
ziet op een situatie waarin geen sprake is van een
door een partij jegens een andere vrijwillig aange-
gane verbintenis. Dat laatste zou kunnen beteke-
nen, dat wanneer partijen bijvoorbeeld een letter of
intent hebben opgesteld, waarin zij hebben aange-
geven met elkaar onderhandelingen te voeren over
de totstandkoming van een bepaalde overeen-
komst, wel sprake kan zijn van een vrijwillig aan-
gegane verbintenis in de zin van artikel 5 sub 1
EEX-Verdrag.1 In deze rechtsvraag is echter tussen
Multiflora en Tripex geen letter of intent opgesteld.
Het HvJ EG heeft in het arrest Tacconi/Wagner
uitleg gegeven aan artikel 5 sub 3 EEX-Verdrag,
maar er is geen reden om aan te nemen dat het Hof

anders zou beslissen ten aanzien van het vrijwel ge-
lijkluidende artikel 5 sub 3 EEX-Vo. In punt 19
van de considerans van de EEX-Vo wordt erop ge-
wezen dat gestreefd wordt naar continuïteit tussen
Verdrag en Verordening. De rechtspraak van het
HvJ EG over het EEX-Verdrag behoudt dus zijn
betekenis onder de EEX-Vo, tenzij in de EEX-Vo
uitdrukkelijk voor een andere oplossing dan onder
het EEX-Verdrag is gekozen. Dit laatste doet zich
thans niet voor. De Nederlandse rechter dient der-
halve na te gaan of zijn bevoegdheid om van de
vordering van Multiflora tegen Tripex kennis te ne-
men, kan worden gebaseerd op artikel 5 sub 3
EEX-Vo. Daarvoor is nodig dat ‘de plaats waar het
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in
Nederland is gelegen. Waar deze plaats bij het af-
breken van onderhandelingen kan worden geloka-
liseerd, is in het arrest Tacconi/Wagner niet aan de
orde gekomen. De lokalisatie van een vordering uit
afgebroken onderhandelingen levert uiteraard de
nodige moeilijkheden op. Als partijen met elkaar
op één plaats in een bepaald land onderhandelin-
gen voeren, dan kan men nog verdedigen dat het
afbreken van de onderhandelingen op die plaats
kan worden gelokaliseerd. Of moet worden aange-
nomen dat het schadebrengende feit is gelegen in
het land van vestiging van de partij die de onder-
handelingen heeft afgebroken? En wat te doen als
de onderhandelingen door een partij worden afge-
broken per fax, brief, of ander communicatiemid-
del? In casu heeft Tripex de onderhandelingen
door middel van een faxbericht afgebroken, welk
bericht door Multiflora op haar kantoor is ontvan-
gen. Is daarmee de plaats waar het schadebrengen-
de feit zich heeft voorgedaan in Nederland gele-
gen? De Rb. ’s-Gravenhage die met deze proble-
matiek wordt geconfronteerd, kan hierover geen
prejudiciële vragen aan het HvJ EG stellen (zie art.
68 jo 234 EG) en zal derhalve op dit punt een be-
slissing moeten nemen. Hier biedt het arrest van de
Hoge Raad van 21 september 2001, NJ 2002, 254
m.nt. ThMdB (Bus/Chemconserve) uitkomst. In dit
arrest ging het om het afbreken van onderhande-
lingen door middel van een uit Duitsland verzon-
den brief, die in Nederland op het kantoor van de
wederpartij werd ontvangen. De Hoge Raad heeft
onder meer in r.o. 3.5.2 het volgende beslist:

‘dat een louter intern besluit tot het beëindigen van
onderhandelingen, ook al zou dit zijn neergelegd in een aan
de wederpartij te zenden brief, nog niet kan worden
aangemerkt als het afbreken van de onderhandelingen
waardoor schade wordt veroorzaakt. Daarvan kan eerst
sprake zijn als het besluit effect sorteert doordat het ten
uitvoer wordt gelegd en de wederpartij daarvan op de
hoogte raakt. Dit betekent dat (…) het afbreken van de
onderhandelingen pas effect heeft door de ontvangst van
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de brief waarin dit afbreken worden medegedeeld.
Hiermee strookt het aan te nemen dat de plaats waar de
brief is ontvangen, moet worden aangemerkt als de plaats
waar de onderhandelingen zijn afgebroken’. 

Hoewel een dergelijke plaats in bepaalde gevallen
willekeurig kan worden genoemd, meent de Hoge
Raad dat dan naar de omstandigheden zal moeten
worden beoordeeld of die plaats in aanmerking
kan komen als ‘de plaats waar het schadeveroorza-
kend handelen’ heeft plaatsgevonden. Deze wille-
keur deed zich in de zaak Bus/Chemconserve niet
voor, nu het ging om de plaats van vestiging van
een van de bij de onderhandelingen betrokken par-
tijen en de andere partij haar bericht omtrent het
beëindigen van de onderhandelingen naar die
plaats had gezonden (r.o. 3.5.3). Passen wij het ar-
rest van de Hoge Raad toe op de casus van de
rechtsvraag, dan is duidelijk dat de Nederlandse
rechter bevoegd is, omdat op het kantoor van Mul-
tiflora de fax met de mededeling inzake het afbre-
ken van de onderhandelingen is ontvangen.

Antwoord 2
Nu vaststaat dat de Nederlandse rechter bevoegd is
om van de vordering van Multiflora kennis te ne-
men, rijst de vraag welk recht hierop van toepas-
sing is. Ook hier doet zich hetzelfde kwalificatie-
probleem voor. Wanneer in het kader van de
rechtsmacht de materie moet worden gekwalifi-
ceerd als een onrechtmatige daad, ligt het voor de
hand dezelfde kwalificatie te volgen voor het bepa-
len van het toepasselijke recht. In dat geval moet
de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
(WCOD) worden toegepast. Bij gebreke van
rechtskeuze (art. 6 WCOD), wordt het toepasse-
lijke recht bepaald aan de hand van artikel 3
WCOD. Krachtens artikel 3 lid 1 WCOD is van
toepassing het recht van de Staat op welks grond-
gebied de daad plaatsvindt. Het afbreken van de
onderhandelingen kan worden gelokaliseerd in
Nederland, omdat ten kantore van Multiflora het
bericht van Tripex is ontvangen waarin deze laat
weten de onderhandelingen als beëindigd te be-
schouwen. Voor een toepassing van artikel 3 lid 2
WCOD, waarin een regeling is gegeven voor het
geval van een onrechtmatige daad met een meer-
voudige locus, zie ik geen reden. Bepleit kan wor-
den dat de oplossing die de Hoge Raad in het ar-
rest Bus/Chemconserve heeft gegeven voor het be-
voegdheidsrecht, ook gehanteerd kan worden ten
aanzien van het bepalen van het toepasselijke recht.
Dan vallen Handlungsort en Erfolgsort samen in het
land waar het bericht van het verbreken van de
onderhandelingen is ontvangen, in casu Neder-
land. Artikel 3 lid 1 WCOD wijst derhalve het
Nederlandse recht als toepasselijk aan.

Opmerkingen over de ontvangen antwoorden
Hoewel de materie van afgebroken onderhande-
lingen in het IPR lastig is, heb ik tot mijn vreugde
toch van acht studenten antwoorden mogen ont-
vangen, waaronder zelfs van eerstejaars studenten.
Dat laatste is opmerkelijk, omdat het IPR aan de
meeste faculteiten pas aan het eind van de bache-
loropleiding dan wel in de masteropleiding wordt
gedoceerd. Kennelijk vond men het leuk om met
dit onderwerp aan de slag te gaan. Twee inzendin-
gen waren weinig gemotiveerd. Een student meen-
de de vragen te kunnen oplossen aan de hand van
een niet nader aangeduide IPR-wet. Vermoedelijk
gaat het hier om het ontwerp van een Algemene
Wet IPR, zoals geplaatst op de website van het mi-
nisterie van Justitie, maar dat is geen geldend recht.
Bovendien maakte deze student de bekende
grondfout door bevoegdheid en toepasselijk recht
door elkaar te halen. In een andere reactie werd de
vraag naar de bevoegdheid van de Nederlandse
rechter als een staatsrechtelijke kwestie gezien in de
zin van toedeling van rechtsprekende bevoegdheid.
Dat is geen kwestie van IPR. In de antwoorden van
de overige zes inzenders kwam ik ook nog wat on-
effenheden tegen. Een kleine selectie. In veel ant-
woorden ontbrak een verwijzing naar het arrest
van het HvJ EG inzake Tacconi/Wagner en vaak
ook naar het arrest van de HR inzake Bus/Chem-
conserve. Een enkeling verwees naar het arrest van
de Hoge Raad zoals gepubliceerd in de RvdW, ter-
wijl het arrest toch al lang in de NJ heeft gestaan.
In één antwoord trof ik uitgebreide beschouwin-
gen aan over HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723
m.nt. CJHB (Plas/Valburg), interessant vanuit het
Nederlandse recht bezien, maar voor de beant-
woording van deze IPR-rechtsvraag niet echt rele-
vant. In een aantal antwoorden werd ingegaan op
de problematiek van de meervoudige locus: de
daad (de verzending van de fax) is in Duitsland
verricht en de schade is in Nederland (de ontvangst
van de fax) ontstaan. Hoewel deze opvatting valt te
verdedigen, is de Hoge Raad, zo blijkt uit het ar-
rest Bus/Chemconserve, wat de toepassing van ar-
tikel 5 sub 3 EEX-Verdrag betreft een andere me-
ning toegedaan. En deze oplossing kan worden
doorgetrokken naar het toepasselijke recht, zoals ik
hierboven heb aangegeven. 

De worsteling met de materie van de afgebro-
ken onderhandelingen vindt ook in EU-verband
plaats. In het kader van de omzetting van het Ver-
drag inzake verbintenissen uit overeenkomst
(EVO) in een verordening over contractuele ver-
bintenissen (‘Rome I’) en in het kader van de werk-
zaamheden aan een verordening over niet-contrac-
tuele verbintenissen (‘Rome II’), wordt gewerkt
aan een regeling inzake het toepasselijke recht op
afgebroken onderhandelingen. Hierbij wordt ken-
nelijk aan een systeem gedacht, waarbij de vorde-
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ring uit afgebroken onderhandelingen als contrac-
tueel wordt gekwalificeerd, wanneer partijen zich
in een gevorderd stadium van de onderhandelin-
gen bevinden. In dat geval is van toepassing het
recht dat op het contract van toepassing zou zijn
geweest, wanneer het tot stand zou zijn gekomen.
In alle andere gevallen geldt een kwalificatie van
onrechtmatige daad, beheerst door de regels van de
verordening ‘Rome II’. Het is nog te vroeg om aan
te geven hoe deze regelingen exact zullen gaan lui-
den. Aan deze toekomstige ontwikkelingen is dan
ook in geen van de inzendingen aandacht besteed.

Het antwoord van Krista Snoeck, vierdejaars stu-
dent aan de Erasmus Universiteit, vond ik het
beste. Zij gaf in een helder en bondig betoog de
juiste antwoorden (afgezien van een enkel schoon-
heidsfoutje in het notenapparaat). Aan haar komt
de geldprijs van € 50 toe plus een keuze uit het Ars
Aequi Libri boekenfonds. De antwoorden van de
overige vijf inzenders waren om uiteenlopende re-
denen minder goed dan wel minder to the point,
maar de inzenders verdienen zeker een keuze uit
het Ars Aequi Libri boekenfonds. Het gaat om
Joske Poelstra (RUG), Arn Oosterveer (RU), Marc
Lemaître (OU), Erik Bijkerk (OU) en Leon
Janssen (UvT).�
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Axioma B.V. in moeilijkheden

RECHTSVRAAG (325) ONDERNEMINGSRECHT

Prof.mr. M.J. Kroeze

Deze rechtsvraag gaat over ondernemingsrecht. De
eerste vraag is bestemd voor alle studenten in het
eerste bachelorjaar. Deze studenten zijn van harte
uitgenodigd ook de tweede vraag te beantwoorden,
maar dit hoeft niet. Studenten die verder zijn dan
het eerste bachelorjaar dienen alle vragen te beant-
woorden.

Casus

Axioma B.V. is een besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid. Axioma legt zich toe op
de assemblage van computers, de ontwikkeling van
software en het geven van computercursussen. Bij
Axioma werken in totaal 48 mensen.

Jan Brug is voorzitter van de driekoppige raad van
bestuur van Axioma. Daarnaast houdt hij zestig
procent van de aandelen in Axioma. De andere
twee leden van de raad van bestuur houden ieder
twintig procent van de aandelen. De assemblage-
activiteiten draaien sinds enkele jaren met verlies
omdat consumenten via internet op eenvoudige
wijze goedkope, in China geassembleerde compu-
ters kunnen bestellen. De software is niet succes-
vol. De aanzienlijke ontwikkelingskosten van en-
kele softwarepakketten zijn nooit terugverdiend.
Alleen de computercursussen draaien kostendek-
kend. Axioma draait daardoor als geheel al enkele
jaren met verlies.

Om de salarissen van de werknemers te kunnen be-
talen, verkort Axioma de factuurtermijn voor af-
nemers van een maand naar een week. Bovendien

schort zij de afdracht van omzet- en loonbelasting
aan de fiscus tijdelijk op. Na een paar maanden
ontvangt zij het ene na het andere dwangbevel van
de fiscus. De fiscus kondigt executie aan. Het lijdt
geen twijfel dat Axioma failliet zal gaan als er niets
gebeurt.

Rem Binnenveldt, een van de twee medebestuur-
ders van Brug, komt met Sander Verhagen op de
proppen. Verhagen is rijk geworden tijdens de
internethausse en is bereid om Axioma te redden.
Het spreekt voor zich dat hij pittige voorwaarden
stelt. Verhagen legt twee plannen voor en laat de
keus aan Brug en zijn medebestuurders. In het eer-
ste reddingsplan neemt Verhagen alle aandelen van
Brug en zijn medebestuurders over voor een to-
taalbedrag van € 100.000. Dit is voor Brug en zijn
medebestuurders onbespreekbaar. In het tweede
reddingsplan verlangt Verhagen het volgende: 1)
Verhagen wil een meerderheidsbelang in Axioma.
Op de nieuw uit te geven aandelen brengt hij 
€ 250.000 in. Bovendien verstrekt hij een lening
van € 2 miljoen tegen acht procent rente; 2)
Verhagen wil tot enig bestuurder van Axioma wor-
den benoemd; 3) als hij te zijner tijd zijn aandelen
in Axioma verkoopt, zijn de andere aandeelhou-
ders verplicht hun aandelen voor dezelfde prijs aan
de koper aan te bieden; 4) de overige aandeel-
houders doen bij voorbaat afstand van hun recht
een enquêteprocedure in te stellen. Het tweede
reddingsplan heeft de voorkeur van Brug en zijn
medebestuurders.
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