
 

 

Voorwoord 
 
Het aantal (gecodificeerde) regelingen op het gebied van het internationaal privaatrecht (IPR) 
in Nederland is de laatste jaren enorm toegenomen. Nieuwe Nederlandse IPR-wetten, maar ook 
diverse Europese IPR-regelingen zijn hiervan de oorzaak. Het eind van deze ontwikkeling is 
nog niet in zicht. Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) in werking 
getreden. In Boek 10 BW is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht, voorheen in 
afzonderlijke wetten conflictenrecht gecodificeerd, samengebracht. Daarnaast worden met re-
gelmaat voorstellen gepubliceerd voor nieuwe Europese IPR-verordeningen en herziening van 
bestaande verordeningen. 
 
De grote verscheidenheid in regelingen is een van de factoren die het bestuderen en toepassen 
van het IPR lastig maakt. Het vinden van de juiste regeling alsmede het bepalen van het toepas-
singsgebied van deze regeling en de verhouding tot andere nationale, Europese of internationale 
regelingen wordt – niet alleen door studenten – vaak als moeilijk ervaren. Door het op syste-
matische wijze bijeenbrengen van de voor het Groningse IPR-onderwijs meest relevante rege-
lingen en het aanbrengen van kopjes in de kantlijn van de regelingen hopen de auteurs met deze 
bundel de toepassing van de (juiste) IPR-regelingen te vergemakkelijken en zo aan de ge-
schetste moeilijkheden tegemoet te komen. 
 
De bundel is bijgewerkt tot 1 september 2022. 
 
Door de auteurs wordt elke aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de bundel 
alsmede voor de gevolgen daarvan uitgesloten. De auteurs houden zich aanbevolen voor sug-
gesties tot verbetering; u kunt deze sturen naar: m.h.ten.wolde@rug.nl of j.g.knot@rug.nl. 
 
Groningen, oktober 2022 
 
M.H. ten Wolde & J.G. Knot 
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01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht; Wenen, 23 mei 1969 
Trb. 1972, 51 (Frans, Engels) en Trb. 1985, 79 (Nederlandse vertaling); (laatstelijk ge-
wijzigd bij Trb. 2018, 219) 
 
Datum van inwerkingtreding: 27-01-1980 
 
Verdragsstaten: 
Albanië (27-07-2001), Algerije (08-12-1988), Andorra (05-05-2004), Argentinië (27-
01-1980), Armenië (16-06-2005), Australië (27-01-1980), Azerbeidzjan (10-02-2018), 
Barbados (27-01-1980), België (01-10-1992), Benin (02-12-2017), Bosnië en Herzego-
vina (06-03-1992), Brazilië (25-10-2009), Bulgarije (21-05-1987), Burkina Faso (24-
06-2006), Canada (27-01-1980), Centraal Afrikaanse Republiek (27-01-1980), Chili 
(09-05-1981), China (03-10-1997), Colombia (10-05-1985), Congo-Brazzaville (Repu-
bliek Congo) (12-05-1982), Congo-Kinshasa (Democratische Republiek Congo) (27-
01-1980), Costa Rica (22-12-1996), Cuba (09-10-1998), Cyprus (27-01-1980), Dene-
marken (27-01-1980), Dominicaanse Republiek (01-05-2010), Duitsland (20-08-1987), 
Ecuador (13-03-2005), Egypte (13-03-1982), Estland (20-11-1991), Filippijnen (27-01-
1980), Finland (27-01-1980), Gabon (05-12-2004), Georgië (08-07-1995), Griekenland 
(27-01-1980), Guatemala (20-08-1997), Guinee (16-10-2005), Guyana (15-10-2005), 
Haïti (24-09-1980), Heilige Stoel (27-01-1980), Honduras (27-01-1980), Hongarije (19-
07-1987), Ierland (06-09-2006), Italië (27-01-1980), Jamaica (27-01-1980), Japan (01-
08-1981), Joegoslavië (27-08-1970 tot 25-06-1991), Kameroen (22-11-1991), Kazach-
stan (04-02-1994), Kiribati (15-10-2005), Koeweit (27-01-1980), Kroatië (08-10-1991), 
Kirgizië (10-06-1999), Laos (30-04-1998), Lesotho (27-01-1980), Letland (03-06-
1993), Liberia (28-09-1985), Libië (21-01-2009), Liechtenstein (10-03-1990), Litouwen 
(14-02-1992), Luxemburg (22-06-2003), Macedonië (17-11-1991), Malawi (22-09-
1983), Malediven (14-10-2005), Maleisië (26-08-1994), Mali (30-09-1998), Malta (26-
10-2012), Marokko (27-01-1980), Mauritius (27-01-1980), Mexico (27-01-1980), Mol-
davië (25-02-1993), Mongolië (15-06-1988), Montenegro (03-06-2006), Mozambique 
(07-06-2001), Myanmar (16-10-1998), Nauru (27-01-1980), Koninkrijk der Neder-
landen: Nederland in Europa (09-05-1985), Bonaire (10-10-2010), Sint Eustatius (10-
10-2010), Saba (10-10-2010), Aruba (01-01-1986), Curaçao (10-10-2010) en Sint 
Maarten (10-10-2010), Nieuw-Zeeland (27-01-1980), Niger (27-01-1980), Nigeria (27-
01-1980), Oekraïne (13-06-1986), Oezbekistan (11-08-1995), Oman (17-11-1990), 
Oost-Timor (07-02-2013), Oostenrijk (27-01-1980), Palestina (02-05-2014), Panama 
(27-08-1980), Paraguay (27-01-1980), Peru (14-10-2000), Polen (01-08-1990), Portugal 
(07-03-2004), Russische Federatie (29-05-1986), Rwanda (02-02-1980), Saint Vincent 
en de Grenadines (27-05-1999), Salomonseilanden (08-09-1989), Saoedi-Arabië (14-
05-2003), Senegal (11-05-1986), Servië (27-04-1992), Slovenië (25-06-1991), Slowa-
kije (01-01-1993), Soedan (18-05-1990), Spanje (27-01-1980), Suriname (02-03-1991), 
Syrië (27-01-1980), Tadzjikistan (05-06-1996), Tanzania (27-01-1980), Togo (27-01-
1980), Tsjechië (01-01-1993), Tunesië (27-01-1980), Turkmenistan (03-02-1996), Uru-
guay (04-04-1982), Verenigd Koninkrijk (27-01-1980), Vietnam (09-11-2001), Wit-
Rusland (31-05-1986), Zuid-Korea (27-01-1980), Zweden (27-01-1980), Zwitserland 
(06-06-1990) 
 
Deel III 
Naleving, toepassing en uitlegging van verdragen 
 
Afdeling 2 
Toepassing van verdragen 
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Achtereenvol-
gende verdra-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitlegging ver-
dragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Artikel 30 
  Toepassing van achtereenvolgende verdragen die betrekking hebben op 
  eenzelfde onderwerp 
1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 103 van het Handvest van de Ver-
enigde Naties worden de rechten en verplichtingen van Staten die partij zijn bij achter-
eenvolgende verdragen die betrekking hebben op eenzelfde onderwerp bepaald overeen-
komstig de volgende leden. 
2. Indien een verdrag uitdrukkelijk vermeldt dat het ondergeschikt is aan een eerder of 
later verdrag of dat het niet als onverenigbaar met dit andere verdrag moet worden be-
schouwd, hebben de bepalingen van dat andere verdrag voorrang. 
3. Indien alle partijen bij het eerdere verdrag eveneens partij zijn bij het latere verdrag, 
zonder dat het eerdere verdrag beëindigd is of zijn werking is opgeschort krachtens ar-
tikel 59, is het eerdere verdrag slechts van toepassing in de mate waarin zijn bepalingen 
verenigbaar zijn met die van het latere verdrag. 
4. Indien de partijen bij het eerdere verdrag niet alle partij zijn bij het latere verdrag: 

a. is in de betrekkingen tussen Staten die partij zijn bij beide verdragen de regel van 
toepassing die in het derde lid is vastgelegd; 

b. regelt in de betrekkingen tussen een Staat die partij is bij beide verdragen en een 
Staat die slechts partij is bij een van deze verdragen het verdrag waarbij beide 
Staten partij zijn hun wederzijdse rechten en verplichtingen. 

5. Het vierde lid is van toepassing onverminderd artikel 41 of enig vraagstuk aangaande 
de beëindiging of de opschorting van de werking van een verdrag op grond van artikel 
60 of enig vraagstuk aangaande de verantwoordelijkheid die voor een Staat kan ontstaan 
uit het sluiten of de toepassing van een verdrag waarvan de bepalingen onverenigbaar 
zijn met de verplichtingen die op hem rusten ten aanzien van een andere Staat krachtens 
een ander verdrag. 
 
Afdeling 3 
Uitlegging van verdragen 
 
  Artikel 31 
  Algemene regel van uitlegging 
1. Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone be-
tekenis van de termen van het verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en 
doel van het verdrag. 
2. Voor de uitlegging van een verdrag omvat de context, behalve de tekst, met inbegrip 
van preambule en bijlagen: 

a. iedere overeenstemming die betrekking heeft op het verdrag en die bij het sluiten 
van het verdrag tussen alle partijen is bereikt; 

b. iedere akte opgesteld door een of meer partijen bij het sluiten van het verdrag en 
door de andere partijen erkend als betrekking hebbende op het verdrag. 

3. Behalve met de context dient ook rekening te worden gehouden met: 
a. iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betrekking 

tot de uitlegging van het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen; 
b. ieder later gebruik in de toepassing van het verdrag waardoor overeenstemming 

van de partijen inzake de uitlegging van het verdrag is ontstaan; 
c. iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht die op de betrekkingen tussen 

de partijen kan worden toegepast. 
4. Een term dient in een bijzondere betekenis verstaan te worden als vaststaat dat dit de 
bedoeling van de partijen is geweest. 
  Artikel 32 
  Aanvullende middelen van uitlegging 
Er kan een beroep worden gedaan op aanvullende middelen van uitlegging en in het 
bijzonder op de voorbereidende werkzaamheden en de omstandigheden waaronder het 
verdrag is gesloten, om de betekenis die voortvloeit uit de toepassing van artikel 31 te 



01. Weens Verdragenrechtverdrag 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevestigen of de betekenis te bepalen indien de uitlegging geschied overeenkomstig ar-
tikel 31: 

a. de betekenis dubbelzinnig of duister laat; of 
b. leidt tot een resultaat dat duidelijk ongerijmd of onredelijk is. 

  Artikel 33 
  Uitlegging van in twee of meer talen geauthentiseerde verdragen 
1. Indien een verdrag geauthentiseerd is in twee of meer talen, heeft de tekst in elk der 
talen rechtskracht, tenzij het verdrag bepaalt of de partijen overeenkomen dat in geval 
van verschil een bepaalde tekst moet prevaleren. 
2. Een versie van het verdrag in een andere taal dan een van de talen waarin de tekst 
geauthentiseerd is, wordt slechts beschouwd als een authentieke tekst, indien het verdrag 
daarin voorziet of als de partijen het daarover eens zijn geworden. 
3. De termen van een verdrag worden geacht dezelfde betekenis te hebben in de onder-
scheidene authentieke teksten. 
4. Behalve in het geval dat een bepaalde tekst overeenkomstig het eerste lid prevaleert, 
dient men, wanneer de vergelijking van de authentieke teksten een verschil in betekenis 
oplevert dat niet door toepassing van de artikelen 31 en 32 wordt weggenomen, de be-
tekenis aan te nemen die, rekening houdend met het voorwerp en doel van het verdrag 
deze teksten het best met elkaar verzoent. 
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Discriminatie-
verbod 
 
 
 
 
 
Burgerschap 
Unie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
PbEU 2016, C 202/47 (geconsolideerde versie) 
 
Datum van inwerkingtreding: 01-01-1958 
 
Verdragsstaten: 
België (01-01-1958), Bulgarije (01-01-2007), Cyprus (01-05-2004), Denemarken (01-
01-1973), Duitsland (01-01-1958), Estland (01-05-2004), Finland (01-01-1995), Frank-
rijk (01-01-1958), Griekenland (01-01-1981), Hongarije (01-05-2004), Ierland (01-01-
1973), Italië (01-01-1958), Kroatië (01-07-2013), Letland (01-05-2004), Litouwen (01-
05-2004), Luxemburg (01-01-1958), Malta (01-05-2004), Koninkrijk der Nederlan-
den: Nederland in Europa (01-01-1958), Bonaire (n.v.t.), Sint Eustatius (n.v.t.), Saba 
(n.v.t.), Aruba (n.v.t.), Curaçao (n.v.t.) en Sint Maarten (n.v.t.), Oostenrijk (01-01-
1995), Polen (01-05-2004), Portugal (01-01-1986), Roemenië (01-01-2007), Slovenië 
(01-05-2004), Slowakije (01-05-2004), Spanje (01-01-1986), Tsjechië (01-05-2004), 
Verenigd Koninkrijk (01-01-1973), Zweden (01-01-1995) 
 
Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 de Europese Unie. Een overgangs-
periode volgde tot 31 december 2020, waarin Europese regelgeving nog ongewijzigd 
werd toegepast in en ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 januari 2021 
regelt een handels- en samenwerkingsovereenkomst de relatie tussen de EU en het Ver-
enigd Koninkrijk. 
 
Tweede deel 
Non-discriminatie en burgerschap van de Unie 
 
  Artikel 18 
   (oud artikel 12 VEG) 
Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, 
daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 
Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
regelingen treffen met het oog op het verbod van bedoelde discriminaties. 
 
  Artikel 20 
   (oud artikel 17 VEG) 
1. Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die 
de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van de Unie komt naast het nati-
onale burgerschap doch komt niet in de plaats daarvan. 
2. De burgers van de Unie genieten de rechten en hebben de plichten die bij de Verdra-
gen zijn bepaald. Zij hebben, onder andere, 

a.  het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te 
verblijven; 

b.  het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden, onder 
dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat; 

c.  het recht op bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere 
andere lidstaat op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan zij 
onderdaan zijn, niet vertegenwoordigd is, onder dezelfde voorwaarden als de on-
derdanen van die lidstaat; 

d.  het recht om verzoekschriften tot het Europees Parlement te richten, zich tot de 
Europese ombudsman te wenden, alsook zich in een van de talen van de Verdragen 
tot de instellingen en de adviesorganen van de Unie te richten en in die taal ant-
woord te krijgen. 

Deze rechten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en binnen de grenzen welke bij 
de Verdragen en de maatregelen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
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Vrijheid van 
vestiging onder-
danen lidstaten 

Vrijheid van 
vestiging ven-
nootschappen 

  Artikel 21 
 (oud artikel 18 VEG) 

1. Iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te
reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij
de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
2. Indien een optreden van de Unie noodzakelijk blijkt om deze doelstelling te verwe-
zenlijken en de Verdragen niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet, kunnen
het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure bepa-
lingen vaststellen die de uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten vergemakkelijken. 
3. Ter verwezenlijking van dezelfde doelstellingen als in lid 1 genoemd en tenzij de
Verdragen in de daartoe vereiste bevoegdheden voorzien, kan de Raad, volgens een bij-
zondere wetgevingsprocedure, maatregelen inzake sociale zekerheid en sociale bescher-
ming vaststellen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van
het Europees Parlement. 

Derde deel 
Het beleid en intern optreden van de Unie 

Titel IV 
Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal 

Hoofdstuk 2 
Het recht van vestiging 

  Artikel 49 
 (oud artikel 43 VEG) 

In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van de vrijheid van vestiging 
voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden. 
Dit verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen betreffende de oprichting van 
agentschappen, filialen of dochterondernemingen door de onderdanen van een lidstaat 
die op het grondgebied van een lidstaat zijn gevestigd. 
De vrijheid van vestiging omvat, behoudens de bepalingen van het hoofdstuk betref-
fende het kapitaal, de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoe-
fening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name 
van vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 54, overeenkomstig de 
bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderda-
nen zijn vastgesteld. 

  Artikel 54 
 (oud artikel 48 VEG) 

De vennootschappen welke in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat zijn 
opgericht en welke hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen 
de Unie hebben, worden voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk gelijk-
gesteld met de natuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten. 
Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk recht of han-
delsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de 
overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met uitzondering van vennoot-
schappen welke geen winst beogen. 

Titel V 
De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht 

Hoofdstuk 1 
Algemene bepalingen 
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Ruimte van 
vrijheid, veilig-
heid en recht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justitiële 
samenwerking 
in burgerlijke 
zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Artikel 67 
   (oud artikel 61 VEG en oud artikel 29 VEU) 
1. De Unie is een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de grondrechten en de 
verschillende rechtsstelsels en -tradities van de lidstaten worden geëerbiedigd. 
2. De Unie zorgt ervoor dat aan de binnengrenzen geen personencontroles worden ver-
richt en zij ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid op het gebied van asiel, immigratie 
en controle aan de buitengrenzen, dat gebaseerd is op solidariteit tussen de lidstaten en 
dat billijk is ten aanzien van de onderdanen van derde landen. Voor de toepassing van 
deze titel worden staatlozen gelijkgesteld met onderdanen van derde landen. 
3. De Unie streeft ernaar een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, door middel 
van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en van racisme en 
vreemdelingenhaat, maatregelen inzake coördinatie en samenwerking tussen de politiële 
en justitiële autoriteiten in strafzaken en andere bevoegde autoriteiten, alsmede door de 
wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken en, zo nodig, door de 
onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen. 
4. De Unie vergemakkelijkt de toegang tot de rechter, met name door het beginsel van 
wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen in burger-
lijke zaken. 
 
Hoofdstuk 3 
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken 
 
  Artikel 81 
   (oud artikel 65 VEG) 
1. De Unie ontwikkelt een justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensover-
schrijdende gevolgen, die berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechter-
lijke beslissingen en van beslissingen in buitengerechtelijke zaken. Deze samenwerking 
kan maatregelen ter aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van 
de lidstaten omvatten. 
2. Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de 
gewone wetgevingsprocedure, met name wanneer dat nodig is voor de goede werking 
van de interne markt, maatregelen vast die het volgende beogen: 

a.  de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van rechterlijke beslissingen en van 
beslissingen in buitengerechtelijke zaken en de tenuitvoerlegging daarvan; 

b.  de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke stukken; 

c.  de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor collisie en jurisdic-
tiegeschillen; 

d.  samenwerking bij het vergaren van bewijsmiddelen; 
e.  daadwerkelijke toegang tot de rechter; 
f.  het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van burgerrechtelijke 

procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidsta-
ten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering; 

g.  de ontwikkeling van alternatieve methoden voor geschillenbeslechting; 
h.  de ondersteuning van de opleiding van magistraten en justitieel personeel. 

3. In afwijking van lid 2, worden maatregelen betreffende het familierecht met grens-
overschrijdende gevolgen vastgesteld door de Raad, die volgens een bijzondere wetge-
vingsprocedure besluit. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging 
van het Europees Parlement. 
De Raad kan op voorstel van de Commissie bij besluit vaststellen ten aanzien van welke 
aspecten van het familierecht met grensoverschrijdende gevolgen handelingen volgens 
de gewone wetgevingsprocedure kunnen worden vastgesteld. De Raad besluit met een-
parigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement. 
Het in de tweede alinea bedoelde voorstel wordt aan de nationale parlementen toegezon-
den. Indien binnen een termijn van zes maanden na die toezending door een nationaal 
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parlement bezwaar wordt aangetekend, is het besluit niet vastgesteld. Indien geen be-
zwaar wordt aangetekend, kan de Raad het besluit vaststellen. 
 

 




