
ländischem Recht. Gerichtsstand ist St. Gallen und 
Rotterdam’.	het	moge	duidelijk	zijn	dat	een	derge-
lijke	‘keuze’	problemen	oplevert	indien	één	van	de	
partijen	‘zijn	rechter’	adieert	en	vervolgens	wordt	
een	vordering	 tot	onbevoegdverklaring	 ingesteld.	
Kennelijk	konden	partijen	geen	overeenstemming	
bereiken	en	kwam	dit	compromis	uit	de	bus.	De	
rb	arnhem	(15	februari	2006,	NIPR	2006,	311)	
stelt	 vast	dat	 er	 sprake	 is	 van	 een	gebrekkige	 fo-
rumkeuze	 en	 beoordeelt	 vervolgens	 de	 bevoegd-
heid	aan	de	hand	van	artikel	3,	5	en	6	lid	1	van	het	
Lugano	verdrag.	
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Europees privaatrecht
Jacobien W. Rutgers

1 Europees mededingingsrecht en schadevergoeding
in	 2005	 heeft	 de	 europese	 commissie	 het	
Groenboek	Schadevorderingen	wegens	schending	
van	de	communautaire	antitrustregels	gepubliceerd	
(cOM	 (2005)672,	 Brussel	 19.12.2005).	 in	
een	 artikel	 in	 de	 CMLRev.	 bespreekt	 hodges	
onder	 andere	 welke	 invloed	 procedures	 waarin	
schadevergoeding	 wordt	 gevorderd	 wegens	 een	
inbreuk	 op	 het	 europese	 mededingingsrecht,	 op	
het	nationale	procesrecht	heeft	en	in	hoeverre	con
sumenten(organisaties)	geschikt	zijn	om	dergelijke	
procedures	te	beginnen.	hij	komt	tot	de	conclusie	
dat	het	er	meer	empirisch	onderzoek	moet	worden	

gedaan	 naar	 het	 nut	 en	 de	 wenselijkheid	 van	 de	
handhaving	 van	 het	 mededingingsrecht	 door	
civiele	 procedures.	 c.	 hodges,	 ‘competition	
enforcement,	regulation	and	civil	Justice:	What	
is	the	case?’,	CMLRev.	43(2006),	p.	1381-1407.	
van	Gerven	gaat	niet	in	op	het	Groenboek	aan	de	
orde,	 wel	 stelt	 hij	 naar	 aanleiding	 van	 het	 arrest	
courage/crehan	(c-453	Jur.	eG	2001	i-6297)	de	
vraag	 wie	 er	 gerechtigd	 is	 tot	 schadevergoeding,	
contractspartijen	of	ook	derden.	(W.	van	Gerven,	
‘Bringing	 (private)	 Laws	 closer	 to	 each	 Other	
at	 the	 european	 Level’,	 in:	 F.	 cafaggi	 (ed.),	 The 
Institutional Framework of European Private,	
Oxford:	OUp,	2006,	p.	37-77,	in	het	bijzonder	p.	
53-57.)	Drake	gaat	uitgebreid	in	op	het	door	van	
Gerven	 aan	 de	 orde	 gestelde	 punt	 en	 bespreekt	
hierbij	 ook	 het	 Manfredi-arrest	 van	 het	 hof	
(Gevoegde	zaken	c	295/04,	297-298/04,	hvJ	13	
juli	2006	(nog	niet	gepubliceerd,	besproken	in	het	
vorige	katern).	S.	Drake,	 ‘Scope	of	courage	 and	
the	principle	of	 ‘individual	 liability	 for	damages:	
further	 development	 of	 the	 principle	 of	 effective	
judicial	 protection	 by	 the	 court	 of	 Justice’,	
ELRev.	 2006,	 p.	 841-864.	 (Zie	 ook:	 a.	 albors-
Llorens,	 ‘consumer	 Law,	 competition	 Law	 and	
the	europeanization	of	private	Law’,	in:	F.	cafaggi	
(ed.),	 The Institutional Framework of European 
Private,	Oxford:	OUp,	2006,	p.	245-270.	helaas	is	
de	na	2002	verschenen	literatuur	niet	of	nauwelijks	
in	dit	artikel	verwerkt.)
	 in	dit	verband	zijn	verder	van	belang	twee	uit-
spraken	 van	 het	 hof	 van	 Justitie,	 te	 weten:	 ge-
voegde	zaken	c-376/05	en	c-377/05	Brünsteiner	
Gmbh,	autohaus	hilgert	v.	Bayerische	Motoren-
werke	aG	(BMW),	hvJ	30	november	2006;	c-
217/05	 confederación	 espanola	 de	 empresarios	
de	estaciones	de	Servicio	v.	companía	espanola	
de	petroleos	Sa,	hvJ	14	december	2006.	in	beide	
gevallen	 betreft	 het	 vraag	 of	 bepaalde	 distributie	
c.q.	 agentuurovereenkomsten	binnen	het	 toepas-
singsgebied	van	een	groepsvrijstelling	passen.	De	
criteria	op	grond	waarvan	dit	moet	worden	beoor-
deeld	is	privaatrechtelijk.

2 De Richtlijn betalingsachterstand
Op	26	oktober	2006	heeft	het	hof	van	Justitie	(eG)	
een	arrest	gewezen	inzake	de	richtlijn	2000/35/eG	
betreffende	 bestrijding	 van	 betalingsachterstand	
bij	handelstransacties	(PbEG	2000,	L	200/35.	het	
betrof	een	klacht	van	de	europese	commissie	dat	
italië	de	richtlijn,	en	in	het	bijzonder	artikel	4	be-
treffende	het	 eigendomsvoorbehoud,	niet	 correct	
had	omgezet	in	het	italiaanse	recht	(Zk	c-302/05,	
commissie	 v.	 italië,	 hvJ	 26	 oktober	 2006	 (nog	
niet	 gepubliceerd)).	Dit	 arrest	 is	 gewezen	 zonder	
een	conclusie	van	een	advocaat-generaal.
	 in	het	italiaanse	recht	kan	een	eigendomsvoor-
behoud	slechts	aan	derden	worden	tegengeworpen	
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als	het	schriftelijk	is	neergelegd	in	een	factuur	die	
voorafgaat	 aan	 de	 levering.	 volgens	 de	 europese	
commissie	is	deze	regeling	in	strijd	met	de	(geest)	
van	 bovengenoemde	 richtlijn.	 De	 richtlijn	 zou	
slechts	 vereisen	 dat	 het	 eigendomsvoorbehoud	 is	
overeengekomen	voor	de	levering.	De	enige	voor-
waarde	 die	 aan	 het	 eigendomsvoorbehoud	 wordt	
gesteld,	 is	 dat	het	wordt	 overeengekomen	op	het	
tijdstip	van	de	koopovereenkomst.	Na	enkele	over-
wegingen,	waarin	de	betekenis	die	aan	artikel	4	van	
de	richtlijn	moet	worden	gegeven	niet	echt	duide-
lijker	wordt,	oordeelt	het	hof	dat	‘Derhalve	worden	
de	in	casu	aan	de	orde	zijnde	regels,	die	betrekking	
hebben	op	de	tegenwerpbaarheid	van	bedingen	aan	
derden,	wier	rechten	door	[deze]	richtlijn	…	niet	
worden	geraakt,	nog	steeds	bij	uitsluiting	door	de	
interne	rechtsorden	van	de	lidstaten	beheerst.’	het	
oordeel	van	het	hof	 is	dan	ook	dat	 italië	niet	 in	
strijd	met	de	richtlijn	heeft	gehandeld.

3 Europees contractenrecht
in	het	kort:	Lando	vergelijkt	de	stijl	en	structuur	
van	Principles of European Contract Law	(pecL),	
de	Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts	 (Upicc),	 en	 het	 Weens	 Koopverdrag	
1980	(ciSG)	(O.	Lando,	‘On	Legislative	Style	and	
Structure’,	ERPL	2006,	p.	475-485).	Zie	over	eu-
ropees	en	internationaal	kooprecht	ook:	c.	Mont-
fort,	 ‘a	 la	 recherche	d’une	notion	de	 conformité	
contractuelle,	etude	 comparée	de	 la	convention	
de	vienne,	 de	 la	 directive	 1999/44	 et	 de	 certai-
nes	transpositions	nationales’,	ERPL	2006,	p.	487-
510;	K.	halverson,	‘cross,	parole	evidence	under	
the	ciSG:	the	“homeward”	trend	reconsidered’,	
Ohio State Law Journal	vol.	68(2007),	http://ssrn.
com/abstract=917904.

Gezondheidsrecht
Mw.prof. W.R. Kastelein

Wetgeving

Geneesmiddelenwet
in	Katern	100	(bijlage	bij	Ars Aequi 55 (2006)	9)	is	
melding	gemaakt	van	de	nieuwe	Geneesmiddelen-
wet.	Deze	is	in	april	2006	door	de	tweede	Kamer	
aangenomen	en	zou	wellicht	per	1	januari	2007	in	
werking	 treden.	Deze	datum	 is	niet	 gehaald.	De	
eerste	 Kamer	 moet	 de	 Geneesmiddelenwet	 nog	
goedkeuren.	Niet	duidelijk	is	vervolgens	wanneer	
de	eventueel	goedgekeurde	Geneesmiddelenwet	in	
werking	treedt.
	 intussen	is	een	discussie	ontstaan	over	de	mo-
gelijkheden	die	het	nieuwe	wetsvoorstel	beoogt	te	

bieden	 voor	 het	 voorschrijven	 van	 geneesmidde-
len	door	verpleegkundigen.	een	verpleegkundige	
zou	 onder	 bepaalde	 omstandigheden	 een	 recept	
kunnen	uitschrijven.	hiervoor	is	geen	opdracht	of	
indicatie	 van	 een	 arts,	 tandarts	 of	 verloskundige	
meer	nodig.	
	 De	algemene	vereniging	verpleegkundigen	en	
verzorgenden	(avvv)	heeft	verheugd	gereageerd	
op	het	amendement	omdat	zij	zegt	blij	te	zijn	met	
de	formalisering	van	de	positie	van	verpleegkundi-
gen	die	al	lange	tijd	een	belangrijke	rol	spelen	bij	
de	 toediening	 van	 geneesmiddelen.	 De	 Konink-
lijke	Nederlandsche	Maatschappij	tot	bevordering	
der	 Geneeskunst	 (KNMG)	 was	 minder	 enthou-	
siast	 en	 uitte	 uiteenlopende	 punten	 van	 kritiek	
onder	meer	over	de	vraag	welke	verpleegkundigen	
als	zodanig	zouden	worden	aangewezen,	de	beno-
digde	randvoorwaarden	en	de	eindverantwoorde-
lijkheid	(zie	J.	Legemaate,	‘het	voorschrijven	van	
geneesmiddelen	 door	 verpleegkundigen’, TVGR	
2006,	nr.	8,	p.	576-580).
	 De	discussie	in	de	eerste	Kamer	over	dit	onder-
werp	is	nog	niet	afgerond	ten	tijde	van	het	schrij-
ven	van	deze	kroniek.

Derde evaluatie van de Wet op de Orgaandonatie
Op	6	december	2006	heeft	de	minister	van	vWS	
aan	de	tweede	Kamer	de	derde	 evaluatie	 van	de	
Wet	op	de	Orgaandonatie	doen	toekomen.	in	deze	
evaluatie	staan	drie	onderzoeksvragen	centraal.	De	
eerste	vraag	was	wat	de	effecten	zijn	van	de	sinds	
2000	door	de	overheid	getroffen	beleidsmaatrege-
len	met	als	doel	de	vergroting	van	het	aantal	or-
gaandonoren.	De	tweede	vraag	was	welke	rol	nabe-
staanden	speelden	in	de	praktijk	bij	het	verkrijgen	
van	toestemming	voor	donatie	en	hoe	zich	dat	ver-
houdt	tot	het	buitenland.	De	derde	vraag	was	in	
hoeverre	het	huidige	toewijzingssysteem	bijdraagt	
aan	een	doelmatige	en	gerechtvaardigde	verdeling	
van	de	beschikbare	organen	en	weefsels.
	 in	 de	 evaluatie	 wordt	 vastgesteld	 dat	 er	 nog	
steeds	een	grote	discrepantie	is	tussen	de	vraag	naar	
donororganen	 en	 het	 aanbod.	 Op	 1	 september	
2006	stonden	1409	mensen	op	de	wachtlijst	voor	
een	donororgaan	terwijl	het	aantal	postmortale	or-
gaandonoren	in	2005	niet	meer	dan	217	bedroeg.	
	 De	 onderzoekers	 constateren	 dat	 er	 door	 de	
publiekscampagnes	van	de	overheid	meer	poten-	
tiële	orgaandonoren	zich	hebben	laten	registreren.	
vooral	de	toestemmingen	in	het	donorregister	zijn	
in	2005	gestegen.	
De	versterking	van	de	structuur	van	de	donorwer-
ving	 in	 de	 Nederlandse	 Ziekenhuizen	 heeft	 wel	
effect	gehad	op	de	herkenning	van	potentiële	do-
noren	maar	is	niet	zichtbaar	op	het	totale	aantal	do-
noren	omdat	harde	gegevens	daarover	ontbreken.	
	 Opvallend	is	dat	het	aantal	levende	donoren	de	
laatste	jaren	sterk	gestegen	is.	het	aantal	getrans-
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