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van de in het buitenland gewijzigde geslachtsnaam maar 
dit is geen verplichting. Dat betekent dat deze regel niet 
wordt toegepast wanneer de betrokkene erop heeft ver
trouwd dat zijn naam luidt zoals is vastgesteld volgens het 
ingevolge de hoofdregel toepasselijke nationale recht, ter
wijl uit de buitenlandse akte een andere naam blijkt. Wan
neer aldus een in Nederland wonende Nederlander om in
schrijving van een buitenlandse huwelijksakte verzoekt 
mag niet worden aangenomen dat betrokkene ervan uit
gaat dat, in afwijking van het Nederlandse recht, de ge
slachtsnaam door het huwelijk is gewijzigd. Indien de be
trokkene aangeeft dat hij niet wenst dat de gewijzigde 
naam wordt ingeschreven, zal de ambtenaar van de bur
gerlijke stand deze wens moeten honoreren. Op het mo
ment van de inschrijving van de buitenlandse huwelijks
akte zal betrokkene in een door hem ondertekende 
verklaring zijn wens kenbaar moeten maken. Zie hierover 
uitgebreid E.N. Frohn, ‘Wijziging geslachtsnaam na huwe
lijk in het buitenland’, FJR 2008 afl. 12.

Toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten
Indien pensioenen zijn opgebouwd bij een internationa
le organisatie, gevestigd in Nederland, rijst de vraag naar 
de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrech
ten. De beslissing van het Hof Den Haag van 28 mei 2008 
(NIPR 2008, 169) geeft een helder antwoord op deze vraag. 
De man stelde dat zijn pensioenrechten opgebouwd bij het 
European Patent Office niet hoefden te worden verevend. 
Zijn standpunt werd door het Hof bevestigd. De werkge
ver van de man is een internationale organisatie die door 
een internationaal verdrag werd opgericht. In dat verdrag 
zijn aan de werkgever bevoegdheden toegekend om eigen 
regelgeving van geheel eigen aard te ontwikkelen en bin
nen die regelgeving valt onder meer een pensioenregeling. 
Met de toekenning van de bevoegdheid om eigen regel
geving vast te stellen inzake sociale zekerheid hebben de 
verdragsstaten hun soevereiniteit op dat gebied opgegeven 
hetgeen met zich meebrengt dat de werkgever niet gebon
den is aan de wet en regelgeving van welk land dan ook. 
De pensioenregeling van de internationale organisatie die 
in casu als een buitenlandse instelling wordt beschouwd is 
aldus niet te kwalificeren als een pensioenovereenkomst in 
de zin van artikel 1 van de Pensioenwet waaraan moet zijn 
voldaan om deze naar Nederlands recht te kunnen vereve
nen. 

Art. 19 Brussel II bis: litispendentie
Tussen dezelfde partijen is in Oostenrijk en in Nederland 
een echtscheidingsprocedure aanhangig. De zaak is het 
laatst aangebracht bij de Nederlandse rechter. De Oos
tenrijkse rechter acht zich bevoegd op grond van artikel 3 
Brussel II bis Verordening om van het verzoek ingediend 
door de man kennis te nemen. In de Nederlandse proce
dure stelt de vrouw dat de man woonplaats heeft in Ne
derland. Tevens wordt door haar betwist dat hij meer dan 
12 maanden voor het indienen van het echtscheidingsver
zoek zijn gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft. De Rb 
’s Hertogenbosch (18 april 2008, NIPR 2008, 174) stelt een

duidig vast dat de Nederlandse rechter niet over de be
voegdheid van de Oostenrijkse rechter kan oordelen. De 
beoordeling van die bevoegdheid is uitsluitend voorbehou
den aan die rechter. Dat de Nederlandse rechter eveneens 
bevoegd zou zijn maakt de zaak niet anders en ook het 
beroep van de vrouw op haar proceseconomische belan
gen om in Nederland te scheiden kunnen niet tot een an
der oordeel leiden, nu de Nederlandse rechter is gebonden 
aan artikel 19 Brussel II bis. Conform lid 3 van deze bepa
ling verklaart de Rb zich dan ook terecht onbevoegd nu de 
bevoegdheid van het gerecht waar de zaak het eerst aan
hangig werd gemaakt vaststaat.
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1 Voorstel voor een Richtlijn Consumentenrechten 
Op 8 oktober 2008 heeft de Europese Commissie een voor
stel gedaan voor een ‘Richtlijn betreffende consumenten
rechten’ (Brussel, 8.10.2008, COM(2008)614 def.), dat de 
volgende richtlijnen vervangt: 85/577/EEG betreffende de 
bescherming van consumenten bij buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten, 93/13/EEG betreffende oneerlij
ke bedingen in consumentenovereenkomsten, 97/7/EG be
treffende de bescherming van de consument bij op afstand 
gesloten overeenkomsten en 1999/44/EG betreffende be
paalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor 
consumptiegoederen. Het voorstel beoogt volledige harmo
nisatie. Met andere woorden de regels in de richtlijn moe
ten worden omgezet in nationaal recht en de lidstaten mo
gen niet afwijken van de regels gegeven in de richtlijn. 
Het toepassingsgebied van de richtlijn betreft bepaalde as
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pecten van zowel grensoverschrijdende als nationale koop 
en dienstenovereenkomsten. Opmerkelijk is dat – hoewel 
het voorstel een richtlijn betreft  toch wordt gesteld dat 
de richtlijn ook van toepassing is op grensoverschrijden
de overeenkomsten. Vanuit iprrechtelijk perspectief is dit 
moeilijk te begrijpen. De omzetting van een richtlijn in na
tionale stelsels heeft immers tot gevolg dat de verschillen
de nationale rechtsstelsels dezelfde regels bevatten, niet 
dat in grensoverschrijdende gevallen een uniforme rege
ling de overeenkomst beheerst. In een grensoverschrijdend 
geval moet alsnog bepaald worden welk rechtsstelsel op de 
overeenkomst van toepassing is. Dit is van des te meer be
lang, omdat de richtlijn open normen bevat, zoals bijvoor
beeld goede trouw (art. 32 van het voorstel), welke volgens 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie aan de hand 
van het nationale recht moet worden geïnterpreteerd  
(C 237/02 Freiburger Kommunalbauten, HvJ 142004, Jur. 
EG 2004, I3403). Mocht de jurisprudentie van het Hof 
standhouden, dan vindt er geen volledige harmonisatie 
plaats. De eerste kritische geluiden over dit voorstel zijn er 
al. Zo heeft de Duitse minister van Justitie gezegd dat er 
geen sprake van kan zijn dat de bescherming van de Duit
se consument verminderd wordt door een voorstel voor een 
richtlijn (www.bmj.de/enid/95bc46a30bcec6ac42ba6e0d0c
e633d6,fb3ac0706d635f6964092d0935343433093a0979656
172092d0932303038093a096d6f6e7468092d093130093a09
5f7472636964092d0935343433/Pressestelle/Pressemittei-
lungen_58.html). Ook de Nederlandse staatssecretaris van 
economische zaken, althans zijn woordvoerder, heeft zich 
in soortgelijke bewoordingen uitgelaten (NRC Handels-
blad 16102008). 

2 Jurisprudentie van het Hof van Justitie
Op 11 september 2008 heeft het Hof van Justitie een Ita
liaanse prejudiciële vraag beantwoord over Richtlijn 
2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachter
stand bij handelstransacties (Pb 2000 L200/35) (Zaak 
C265/07 Caffaro Srl v. Azienda Unità Sanitaria Loca
le RM/C, HvJ 11 september 2008). Zoals bekend bevat 
deze richtlijn drie maatregelen om te late betalingen in 
handels transacties tegen te gaan, te weten een hoge wette
lijke rente, regels met betrekking tot het eigendomsvoorbe
houd, en procedureregels betreffende onbetwiste vorderin
gen. In deze uitspraak was laatstgenoemde maatregel aan 
de orde. Calfaro had een onbetwiste vordering tegen Azien
da Unita Sanitaria Locale RM/C, een overheidsorgaan 
vanwege een handelstransactie. Vervolgens heeft Calfaro 
een executoriale titel verkregen, die op 6 december 2004 is 
betekend aan de debiteur. Ook is die dag beslag gelegd op 

tegoeden van de debiteur onder Banca di Roma. Volgens de 
Italiaanse regelgeving moeten er 120 dagen voorbij zijn ge
gaan voordat tot executie tegen het overheidsorgaan kan 
worden overgegaan. In casu is op de dag dat de executoria
le titel is verkregen, ook overgegaan tot de executie. Vol
gens de Italiaanse rechter is de beslaglegging dientenge
volge nietig. De Italiaanse rechter twijfelde echter of deze 
Italiaanse regelgeving wel in overeenstemming is met 
Richtlijn 2000/35/EG en stelde hieromtrent een prejudicië
le vraag aan het Hof. Het Hof heeft deze vraag ontkennend 
geantwoord, omdat de Richtlijn slechts de termijn voor de 
verkrijging van een executoriale titel harmoniseert en niet 
de procedures van gedwongen executie, welke een aangele
genheid van de lidstaten blijven.
 In een andere zaak waar het Hof zich over moest buigen, 
kwam de vraag aan de orde of de weigering om medicijnen 
te leveren aan distributeuren en groothandelaren die van 
plan waren deze ook door te verkopen via parallelimport, 
misbruik was in de zin van artikel 82 EG (Zk C469/06 tot 
en met 47806 Sot. Lelos kai Sia EE en anderen v. Glaxo
smithKline AEVE Farmakeftikon Proionton, HvJ 169
2008). Het Hof oordeelde op grond van vaste rechtspraak 
dat dit inderdaad zo was, voor zover het normale bestellin
gen betrof. De nationale rechter moest vervolgens bepalen 
of er sprake was van een normale bestelling. Die omstan
digheden die hierbij van belang zijn, is de omvang van de 
bestellingen gezien de behoeften van de nationale markt 
en de vroegere commerciële relaties tussen de onderne
ming en de betrokken groothandelaren. (Zie ook: C141/07 
Commissie v. Duitsland, HvJ 1192008).
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