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� ailand en Taiwan hebben opgegeven moeten 
een zekerheid storten en wel één zesentwintigste 
van € 1.500 zijnde € 57,69! 

Flitsscheiding erkend in België
Een Japans-Nederlands echtpaar met verblijfplaats 
in België vraagt om erkenning van hun Neder-
landse ‘fl itsscheiding’. De Rechtbank Mechelen 
oordeelt op 12 januari 2006 (Echtscheidingsjour-
naal 2006, 153) dat aangezien zij gehuwd zijn in 
Nederland, volgens het Nederlandse huwelijksver-
mogensrecht, de echtgenote de Nederlandse nati-
onaliteit had, en zij beiden op het ogenblik dat 
zij het huwelijk wensten te beëindigen in Neder-
land professioneel actief waren, zij op dat tijdstip 
voldoende banden met Nederland hadden, zodat 
men niet kan stellen dat de keuze voor een Neder-
landse notaris onlogisch of door het motief van 
wetsontduiking ingegeven zou zijn. De gevolgde 
procedure en de erkenning van de authentieke 
akte druist niet in tegen de Belgische internatio-
nale openbare orde, de echtgenoten hadden nog 
voldoende banden met Nederland om de Neder-
landse procedure te volgen en de concrete gevol-
gen van de erkenning zijn niet werkelijk onduld-
baar in België. 
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Europees privaatrecht

Jacobien W. Rutgers

WET- EN REGELGEVING

Een Europees BW en het Nederlandse publieke de-
bat
De discussie met betrekking tot een Europees bur-
gerlijk wetboek heeft de aandacht van de publieke 
opinie getrokken. Op 4 oktober 2007 verscheen in 

NRC Handelsblad een artikel ‘Europees wetboek 
via de achterdeur’ van F. Jensma. Hierop is op ve-
lerlei wijze gereageerd. M.W. Hesselink schreef in 
dezelfde krant een opiniestuk met als kop ‘Een 
Europees Burgerlijk Wetboek is juist goed idee’ 
(NRC Handelsblad, 10 oktober 2007, zie ook: de 
ingezonden brieven van onder andere H.J. Schoor-
dijk op 17 oktober 2007; F. Jensma, ‘Geen mop, 
geen studieproject’, NRC Handelsblad 18 okto-
ber 2007; René Zwaap, ‘Op weg naar een Euro-
pees Burgerlijk Wetboek’ PM Europa nummer 16, 
27 september 2007, p. 7-10 (een interview met 
Christian von Bar)). Op 18 oktober 2007 betoogt 
Tjittes in het Financieel Dagblad in een stuk ‘Geen 
dictaat voor contracten’ dat het bedrijfsleven geen 
behoefte heeft aan een Europees contractenrecht. 
Partijen kunnen op dit moment contracten naar 
eigen inzicht vorm geven. Een Europees contrac-
tenrecht zou de contractsvrijheid beperken, aldus 
Tjittes. Er kunnen de nodige vraagtekens bij de 
opmerking van Tjittes worden gesteld, helaas leent 
de ruimte van dit katern zich hier niet voor.
 Ook de politiek heeft gereageerd op het artikel 
in het NRC Handelsblad van 4 oktober jl. Zo heb-
ben de VVD Tweede Kamerleden F. Teeven en H. 
ten Broeke op 8 oktober 2007 vragen gesteld aan 
de minister van Justitie; op 12 oktober 2007 rea-
geerde de staatssecretaris van Europese Zaken Tim-
mermans met de woorden: ‘Kent u de mop van 
het Europees Burgerlijk Wetboek? Nou, dat komt 
er niet …’ (www.minbuza.nl/nl/actueel/nieuwsbe-
richten,2007/10/Timmermans---Geen-Europees-
Wetboek.html). Timmermans verwijst naar een 
zitting van de Raad van Justitie en Binnenlandse 
Zaken (Persmededeling, 2794e zitting van de raad 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, Luxemburg, 
19-20 april 2007, 8364/07 (presse 77), p. 21, 
22) (www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/nl/jha/93949.pdf ), waarin volgens 
hem wordt geconcludeerd ‘dat het project van de 
Commissie m.b.t. het Europees contractenrecht 
niet moet leiden tot een bindend instrument’. In 
genoemd stuk van de Raad van Ministers komt 
het woord Europees burgerlijk wetboek niet voor. 
Wel wordt ingegaan op de drie instrumenten: het 
GRK, de EU algemene voorwaarden en het optio-
nele instrument. Met betrekking tot het optione-
le instrument merkt de Raad op: ‘… nader moet 
worden ingegaan op de behoefte aan niet-sector-
specifi eke maatregelen, bijvoorbeeld een faculta-
tief instrument op het gebied van het Europees 
contractenrecht. De Commissie dient dit beraad 
te voeren in nauwe samenwerking met de lidsta-
ten en … rekening houdend met het beginsel van 
contractvrijheid.’ (Zie verder: Verslag van de Com-
missie, Tweede voortgangsverslag voer het gemeen-
schappelijk referentiekader (Common Frame of Ref-
erence), Brussel, 25.7.2007, COM (2007) 447 def. 

Europees privaatrecht



5906  KATERN 105

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/
fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm.)

JURISPRUDENTIE

Jurisprudentie van het Hof van Justitie
Op 4 oktober 2007 heeft het Hof een arrest gewe-
zen betreff ende richtlijn 87/102/EEG consumen-
tenkrediet (Zk. C-429/05 M. Rampion, M.-J. 
Godard v. Franfi nance SA, K par K SAS) naar aan-
leiding van een prejudiciële vraag van het Tribu-
nal d’instance de Saintes. In zekere zin is deze uit-
spraak een vervolg op de beslissingen in Océano 
(C-244/98 tot C-244/98, HvJ 27 juni 2000, Jur. 
EG 2000, I-4941) en Cofi dis (C-473/00, HvJ 21-
11-2002, Jur. EG 2002, I-10875), omdat het Hof 
ingaat op de vraag of een rechter artikel 11 lid 2 
van de Richtlijn consumentenkrediet ambtshalve 
moet toepassen. Het Hof beantwoordt deze vraag 
bevestigend. (Zie over ambtshalve toetsing van al-
gemene voorwaarden: M.B.M. Loos, ‘Ambtshalve 
toetsing van algemene voorwaarden in consumen-
tenovereenkomsten: zou de Hoge Raad de recht-
spraak van het Hof van Justitie niet ook eens moe-
ten lezen?’, WPNR 6727(2007) p. 867-869.)

LITERATUUR

Europees privaatrecht en de rechtseconomie
In een working paper analyseert Parisi de harmo-
nisatie van het Europese privaatrecht vanuit een 
rechtseconomisch perspectief. Hij bespreekt ten 
eerste de vraag van de kosten en voordelen van van 
de jurische verscheidenheid in Europe en vervol-
gens wat de optimale techniek van codifi catie is. 
Met betrekking tot de laatste vraag komt Parisi tot 
de conclusie dat het afhangt van de omstandighe-
den. Wanneer een situatie in een bepaald gebied 
gestabiliseerd is, zijn gedetailleerdere regels ge-
wenst. Als het daarentegen gaat om zaken/regels in 
verandering zoals bijvoorbeeld het goederenrecht 
net na de omverwerping van het feodale systeem 
in Frankrijk, dan zijn globalere regels wenselij-
ker. Francesco Parisi, Harmonization of European 
Private Law: An Economic Analysis, University of 
Minnesota Law School, Legal Studies Research 
Paper Series, Research Paper No. 07-41, (http://
ssrn.com/abstract=1014385).

Handhaving van het Consumentenrecht
Bij Europa Law Publishers is het boek Collective 
Enforcement of Consumer Law, Securing Compli-
ance in Europe through Private Group Action and 
Public Authority Intervention, W. van Boom & M. 
Loos (eds.), European Studies in Private Law (1), 
Groningen 2007, verschenen. De centrale vraag in 

dit boek is of consumentenbescherming het beste 
tot stand kan komen door publieke handhaving, 
bijvoorbeeld een consumenten autoriteit, of door 
de zogenaamde private handhaving in de vorm 
van bijvoorbeeld class actions. Deze vraag wordt 
behandeld vanuit verschillende invalshoeke. Bij-
voorbeeld vanuit een rechtseconomisch perspec-
tief door Roger van den Bergh, vanuit het mede-
dingingsrechtelijk perspectief door Kati Cseres. 
Andere auteurs die aan het boek hebben meege-
werkt zijn onder andere Hans-W. Micklitz, Gerrit 
Betlem, Geraint Howells, Christopher Hodges.�

Gezondheidsrecht

Mw. prof.mr. W.R. Kastelein

WETGEVING

In augustus 2007 heeft de Minister van VWS de 
Wet Uitbreiding Bestuurlijke Handhaving Volks-
gezondheidswetgeving naar de Tweede Kamer ge-
zonden. In dit wetsvoorstel wordt de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg een aantal nieuwe be-
voegdheden gegeven. Zo krijgt de Inspectie in het 
kader van haar toezichthoudende taak de moge-
lijkheid om zonder toestemming van de betrokken 
patiënt diens patiëntendossier in te zien.
 Voorts worden in het wetsvoorstel de Inspectie 
meer handhavingsinstrumenten gegeven om zelf 
corrigerend op te treden, bijvoorbeeld door het 
opleggen van een bestuurlijke boete. Daartoe zal 
de Wet BIG, de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de 
Wet BOPZ, de wet Klachtrecht, de WAZ, de Wet 
op de Medische Hulpmiddelen, de Wet Veiligheid 
en Kwaliteit Lichaamsmateriaal, de Wet inzake de 
Bloedvoorziening en de Opiumwet worden aange-
past.

BEROEPSCODES

In het voorjaar van 2007 hebben twee beroepsver-
enigingen hun beroepscodes gemoderniseerd. Op 1 
april 2007 is de nieuwe beroepscode van het Ne-
derlands Instituut voor Psychologen in werking ge-
treden. Deze code is een revisie van de code die tot 
1998 gold. Volgens de opstellers is het basisprincipe 
verantwoordelijkheid nu duidelijker en prominen-
ter in de code opgenomen. Voorts is er veel aandacht 
voor de principes van integriteit, respect en deskun-
digheid. Zo wordt nu meer aandacht besteed aan de 
verschillende rollen die de psycholoog kan vervul-
len en ook aan de autonomie van de patiënt.

Gezondheidsrecht


