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1 Inleiding

1 De vraag of algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepas-
sing zijn, wordt frequent ter beoordeling aan rechters voorgelegd. Deze
vraag is vaak niet gemakkelijk te beantwoorden door het – inmiddels – spe-
cialistische karakter van de wettelijke regels over algemene voorwaarden
en de – veelal niet eenduidige – rechtspraak die is gevormd.1 Wanneer par-
tijen zaken doen in een internationale omgeving wordt het antwoord op de
vraag naar toepasselijkheid van algemene voorwaarden nog moeilijker te
geven, omdat veelal eerst moet worden nagedacht over het antwoord op
een voorvraag. Dit betreft dan de voorvraag aan de hand van welk recht
moet worden vastgesteld of de algemene voorwaarden van toepassing
zijn.2 Alsof dit al niet ingewikkeld genoeg is, is hierbij mede van belang of
de rechter bij het antwoord op de voorvraag dan acht moet slaan op regels
van internationaal privaatrecht (IPR) of op regels van eenvormig privaat-
recht (EPR).3 Regels van internationaal privaatrecht wijzen – kort gezegd –
naar een toepasselijk recht dat op de betreffende situatie van toepassing is,
aan de hand waarvan problemen dan kunnen worden opgelost. Regels van
eenvormig privaatrecht zijn – kort gezegd – regels van toepasselijk materi-
eel recht die op een bepaalde situatie van toepassing zijn. Waar EPR geldt, is
het conflictenrecht (IPR) in feite overbodig. Soms echter hebben regels die
het werkingsgebied van een EPR-verdrag bepalen, de functie om de ver-
dragsregelingen af te bakenen ten opzichte van het privaatrecht van de
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1 Zie voor een overzicht Kluwer losbladige art. 6:232 BW, aant. 6 (Hondius).
2 Hierbij dient dan tevens te worden nagedacht over het antwoord op de vraag of de gelding

van de algemene voorwaarden volgens hetzelfde recht dient te worden beslist als de gelding
van de rechtskeuze in die algemene voorwaarden. Vgl. Kluwer losbladige art. 3 lid 4 Evo en art.
8 lid 2 Evo (Steffens/Vonken).

3 Vgl. voor het verschil tussen IPR en EPR, L.Strikwerda, De overeenkomst in het IPR, Kluwer
2004, p. 68 e.v. Zie ook R.P. Streng, De grenzen van de partij-autonomie in het internationaal
contractenrecht, NTHR, 2005, p. 153-160.
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niet-verdragstaten bij het betreffende EPR-verdrag.4 In sommige van die
gevallen dient dan aan de hand van IPR-regels te worden vastgesteld of de
betreffende EPR-regels van toepassing zijn. Kortom, partijen bij een proce-
dure dienen de ‘spoorboekjes’ van de IPR-regelingen, IPR-verdragen en –
voorzover van toepassing – de regels van de EPR-verdragen goed te (kun-
nen) lezen om te voorkomen dat de procedure niet ontspoort. In het te
bespreken arrest komt een aantal van deze regelingen samen.

2 In de casus die aan het te bespreken arrest ten grondslag ligt, was het
Weens Koopverdrag (een EPR-verdrag) van toepassing op een koopover-
eenkomst tussen een Nederlandse verkoper en een Belgische koper. De
Belgische koper stelde dat hij een aantal clausules uit de van toepassing
verklaarde algemene voorwaarden niet had aanvaard (de rechtskeuze en
de exoneraties) hoewel hij voor de toepasselijkheid van de algemene voor-
waarden als zodanig had getekend. Het gaat dus om een beroep op een
soort Holleman/De Klerk-regel.5 De wederpartij betwist dat haar wil bij de
acceptatie van de algemene voorwaarden geacht kan worden gericht te
zijn geweest op acceptatie van alle bepalingen uit die algemene voor-
waarden. Artikel 6:232 BW beoogt zo’n verweer te ecarteren; maar artikel
6:232 BW geldt – in professionele verhoudingen – gezien artikel 6:247 BW
niet in internationale gevallen. Het beroep werd door de Belgische koper
echter niet geplaatst in de sleutel van de Nederlandse wilsvertrouwens-
leer, maar in de sleutel van artikel 8 lid 2 EVO (het Verdrag inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome 19 juni
1980)6, dat een IPR-verdrag is.

3 In hoofdstuk 2 schetsen wij kort het verschil tussen een Holleman/De
Klerk-verweer naar Nederlands recht en een dergelijk verweer op basis
van artikel 8 lid 2 EVO. In hoofdstuk 3 geven wij weergave van het arrest.
Daaruit zal blijken dat in het onderhavige geval het beroep op artikel 8 lid
2 EVO om processuele redenen strandde.
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4 Zie Strikwerda a.w. p. 69.
5 HR 20 november 1981, NJ 1982 517: ‘dat aan het in het handelsverkeer tussen ondernemingen

bedingen van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden geen andere eisen behoren te
worden gesteld dan in het algemeen gelden voor het tot stand komen van een overeenkomst,
welke regel in beginsel ook geldt voor algemene voorwaarden welke exoneratiebedingen
bevatten. Dat toepasselijkheid van algemene voorwaarden aldus overeengekomen is, sluit
niet uit dat er zich onder die voorwaarden bepalingen bevinden van een zodanige inhoud dat
de toestemming van de wederpartij niet kan worden geacht op toepasselijkverklaring ook
daarvan gericht te zijn geweest. Of dit het geval is, is een kwestie van uitleg van de overeen-
komst.’ Vgl. Hof Arnhem 2 december 2003, NJF 2004, 227, NIPR 2005, 29. Zie ook F. de Ly en J.L.
Burggraaf, Battle of Forms en internationale contracten, in: Contracteren in de internationale
praktijk (Wessels Van Wechem (ed.)) Deventer: Kluwer 1994, p. 54 e.v.

6 Verdrag van juni 1980, Trb. 1980, 156 (rectificatie Trb. 1991, 109).

01_totaal_VrA_3_2005_052640  01-02-2006  10:15  Pagina 74

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



Vervolgens zullen wij op zoek gaan naar de mogelijkheid om op basis van
artikel 8 lid 2 EVO een Holleman/De Klerk-type verweer te voeren tegen
toepasselijkheid van bepaalde algemene voorwaarden op internationale
koopovereenkomsten. Wij nemen daarbij de situatie van het arrest tot uit-
gangspunt, dat wil zeggen de koop tussen een Nederlandse verkoper en
een buitenlandse koper die de algemene voorwaarden van de verkoper als
zodanig heeft geaccepteerd, maar stelt dat zijn aanvaarding geen betrek-
king had op bepaalde voorwaarden (zoals de rechtskeuze of de exonera-
tie).
Op internationale koopovereenkomsten met Nederlandse verkopers is in
beginsel het Weens Koopverdrag van toepassing. Allereerst geven wij aan
dat toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag toepasselijkheid van het
EVO (i) uitsluit indien beide partijen in een verdragsluitende staat van het
Weens Koopverdrag zijn gevestigd, maar (ii) dat het EVO wel van toepas-
sing is indien niet beide partijen in een verdragsluitende staat zijn ge-
vestigd. In die tweede groep gevallen zou artikel 8 lid 2 EVO dus een rol
kunnen spelen (hoofdstuk 4).7
Vervolgens concentreren wij ons op de tweede groep gevallen. Wij vragen
ons af of onze conclusie dat het EVO een rol speelt, moet worden aangepast
indien in de algemene voorwaarden een rechtskeuzeclausule is opgeno-
men. Tegen de achtergrond van een niet eenduidige literatuur kiezen wij
voor de opvatting dat een rechtskeuze voor de toepasselijkheid van
Nederlands recht niet in de weg staat aan een toets aan artikel 8 lid 2 EVO
(hoofdstuk 5). Aangenomen dat een rechtskeuze voor Nederlands recht
inderdaad niet in de weg staat aan toepassing van het EVO, onderzoeken
wij vervolgens de manier waarop het Holleman/De Klerk-verweer zou
moeten worden beoordeeld indien zou worden getoetst aan artikel 8 lid 2
EVO (hoofdstuk 6). In het slot van onze annotatie besteden wij aandacht
aan de andere groep gevallen, namelijk die waarin beide partijen in een
verdragsluitende staat van het Weens Koopverdrag zijn gevestigd. Het
EVO komt dan niet in beeld. Hoe zou een Holleman/De Klerk-verweer
moeten worden beoordeeld indien alleen het Weens Koopverdrag van toe-
passing is (hoofdstuk 7)? Wij besteden daar dan tevens aandacht aan het
onderwerp ‘gap-filling’, omdat als voorvraag eerst moet worden beant-
woord of de toepasselijkheid van algemene voorwaarden een onderwerp
is dat binnen het Weens Koopverdrag dient te worden behandeld. Wij slui-
ten af met een conclusie (hoofdstuk 8).
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7 Wij gaan er overigens van uit dat alle geschillen in de door ons aan te geven gevallen door een
Nederlandse rechter zullen worden beslist met inachtneming van de Nederlandse IPR-regels.
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2 De achtergrond van het verweer

4 Naar Nederlands recht wordt het Holleman/De Klerk-verweer (‘mijn
toestemming was niet gericht op acceptatie van deze algemene voor-
waarde’) beschouwd in het kader van de wilsvertrouwensleer. Acceptatie
van de algemene voorwaarden betekent niet steeds acceptatie van de
daarin vervatte disclaimer of de daarin opgenomen rechtskeuzeclausule.
Brunner duidt in zijn noot8 dit verweer als volgt:

‘[…] Daartegenover staat de opvatting, dat de binding aan onbekende
voorwaarden niet berust op de wil van de adherent, maar uitsluitend
kan worden gebaseerd op het door de adherent door aanvaarding van
de verwijzing opgewekte vertrouwen, dat hij de voorwaarden accep-
teerde. Daaraan wordt dan de conclusie verbonden, dat de adherent
niet geacht kan worden hem onbekende, onredelijk bezwarende
bedingen te hebben gewild, zodat hij daaraan niet gebonden is. […] Het
lijkt er nu op, dat de HR de tweede opvatting voor juist houdt. Hij over-
weegt immers, dat “toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet
uitsluit, dat er zich onder die voorwaarden bepalingen bevinden van
een zodanige inhoud dat de toestemming van de wederpartij niet kan
worden geacht op toepasselijkverklaring ook daarvan gericht te zijn
geweest.”’

Zoals in hoofdstuk 3 zal blijken, was dit ook de wijze van redeneren van de
Belgische koper in het onderhavige geval. Het verweer, dat de toestem-
ming niet gericht was op bepaalde clausules in de voorwaarden, kan ech-
ter ook iets anders benaderd worden. In bepaalde andere stelsels geldt bij-
voorbeeld een zogenoemde ‘red hand rule’ die meebrengt dat verrassende
bedingen of ongebruikelijk bezwarende bedingen apart onder de aan-
dacht van de wederpartij dienen te worden gebracht.9 Naar Italiaans recht
bijvoorbeeld, dient voor bepaalde vooraf geformuleerde bedingen zoals
aansprakelijkheidsbeperkingen en forum- en arbitrageclausules uitdruk-
kelijk instemming van de wederpartij te worden verkregen (art. 1341 lid 2
Italiaanse CC).

5 De koper heeft zich beroepen op artikel 8 lid 2 van het EVO, stellende
dat het niet redelijk zou zijn om ten aanzien van de exoneratieclausule en
de rechtskeuzeclausule de gevolgen van zijn gedrag te bepalen overeen-
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8 NJ 1982, 517.
9 Lando/Beale (ed.), Principles of European Contract Law, Parts I and II, Den Haag: Kluwer Law

International 2000, p. 151, verwijzen naar Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden, Engeland
en, met een voorbehoud, naar Schotland.
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komstig het Nederlandse recht. Dit verweer wordt vaker door Belgische
partijen gevoerd.10 In een geval bijvoorbeeld, waarbij de Nederlandse ver-
koper in een overeenkomst met een Belgische koper slechts op zijn factu-
ren naar de algemene voorwaarden had verwezen, oordeelde de Belgische
rechter als volgt:

‘In commerciële zaken kan naar Nederlands recht aangenomen wor-
den dat de algemene voorwaarden, die niet gehecht zijn aan partijen
bindende stukken, maar ernaar verwijzen, partijen toch kunnen wor-
den tegen geworpen […]. Dat is anders naar Belgisch recht. Overeen-
komstig art. 8.2 EVO kan een partij eventueel op haar eigen recht stem-
men om te stellen dat zij haar akkoord met die algemene voorwaarden
niet heeft gegeven. De rechtbank begrijpt het verweer in die zin.
Eiseres kan zich niet beroepen op haar algemene voorwaarden om
haar schadebeding en conventionele interesten te fluimen.’11

Het belang van het verweer door middel van een beroep op artikel 8 lid 2
EVO is daarmee gegeven. Aldus zou het Holleman/De Klerk-type verweer
beoordeeld zijn naar Belgisch recht, als recht van de koper. Voor de koper
gunstige elementen van Belgisch recht kunnen daardoor deel van de
beoordeling gaan uitmaken.

3 Het arrest Vergo/Grootscholten

6 Wat was er nu in deze zaak gebeurd? Een Nederlandse plantenkweker
(Plantenkwekerij G.N.M. Grootscholten B.V., ‘Grootscholten’ ) verkocht zo’n
78 duizend tomatenplantjes aan een Belgische koper (BVBA Vergo
Kwekerijen G.N.M., ‘Vergo’). Met betrekking tot die transactie heeft Vergo
op 14 oktober 1995 een bestelbon getekend, waarop aan de voorzijde,
boven de handtekeningen van partijen, onder meer staat vermeld:

‘Alle verkopen en leveringen geschieden uitsluitend volgens onze ver-
koop- en leveringsvoorwaarden. De koper verklaart kennis te hebben
genomen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op de
achterzijde dezer bestelbon gedrukt en deze voorwaarden volledig te
aanvaarden.’
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10 Rechtbank van koophandel, Hasselt, 1 juni 2005, nummer A.R. 05/1505.
11 Wij verwijzen in deze context tevens naar een citaat van Van Houtte in: Het Weens

Koopverdrag, Intersentia rechtswetenschappen, 1997, p. 61: ‘terzake kan in EVO-landen, zoals
in België, een partij eventueel op haar eigen recht steunen om te bestrijden dat zij begrepen
had dat een verklaring van de tegenpartij ook verwijzing naar algemene voorwaarden bevat-
te.’ Deze stelling lijkt ons niet op te gaan in gevallen waarin het Weens Koopverdrag op grond
van art. 1 lid 1 onder a van toepassing is.
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Naar aanleiding van voormelde bestelling heeft Grootscholten op 25 okto-
ber 1995 aan Vergo een orderbevestiging toegezonden die onder meer ver-
meldt:

‘Op al onze offertes, verkopen, leveringen en/of bewerkingen zijn van
toepassing de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE NEDERLANDSE
VERENIGING VAN PLANTENKWEKERS zoals vermeld op de ommezijde
en gedeponeerd […].’

De tomatenplantjes bleken bacterieel besmet te zijn, waardoor Vergo
schade heeft geleden. Grootscholten beriep zich ter afwering van de hier-
mee verband houdende claim op de aansprakelijkheidsbeperking in de
van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. Vergo beriep zich er
onder meer op dat zij de in de algemene voorwaarden opgenomen exone-
ratie niet (stilzwijgend) heeft aanvaard en dat de vraag of zij de exoneratie
heeft aanvaard, op grond van artikel 8 lid 2 van het EVO, naar Belgisch
recht dient te worden beantwoord. Volgens artikel 8 lid 1 EVO moet het
bestaan of de geldigheid van een overeenkomst of een bepaling daarvan
worden bepaald aan de hand van het recht dat toepasselijk zou zijn als de
overeenkomst geldig zou zijn. Artikel 8 lid 2 EVO formuleert daarop de vol-
gende uitzondering:

‘Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij haar toestem-
ming niet heeft verleend, beroepen op het recht van het land waar zij
haar gewone verblijfplaats heeft, indien uit de omstandigheden blijkt
dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen
overeenkomstig het recht, bedoeld in het vorige lid.’

7 De rechtbank oordeelde i) dat op de koopovereenkomst tussen partijen
de NVP-voorwaarden van toepassing zijn, en ii) dat op grond van het in die
voorwaarden opgenomen rechtskeuzebeding het Nederlandse recht van
toepassing is. Tegen deze beslissingen heeft Vergo in hoger beroep slechts
in die zin bezwaar gemaakt, dat zij heeft aangevoerd dat haar toestem-
ming ten aanzien van de toepasselijkheid van de NVP-voorwaarden niet
gericht is geweest op de in deze voorwaarden vermelde exoneratieclausu-
les (of rechtskeuzeclausule).
Het Hof heeft die stelling verworpen en wel om de volgende reden. Vergo
heeft volgens het Hof de toepasselijkheid van de NVP-voorwaarden aan-
vaard door het ondertekenen van de bestelbon, waarop aan de voorzijde,
boven de handtekeningen van partijen, onder meer staat vermeld dat de
op de achterzijde afgedrukte algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Aan de achterzijde van die bestelbon staan de NVP-voorwaarden integraal
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vermeld, met inbegrip van de betreffende duidelijke en niet voor tweeër-
lei uitleg vatbare exoneratieclausules en rechtskeuzeclausule. Onder deze
omstandigheden gaat het volgens het Hof niet op dat Vergo in redelijk-
heid niet bedacht hoefde te zijn op de in de NVP-voorwaarden opgenomen
exoneratieclausules en rechtskeuzeclausule en (voor Grootscholten ken-
baar) haar toestemming niet gericht is geweest op deze clausules.
Met betrekking tot het beroep van Vergo op artikel 8 lid 2 van het EVO-
Verdrag, waarbij zij stelde dat het niet redelijk zou zijn om ten aanzien van
de exoneratieclausules de gevolgen van haar gedrag te bepalen overeen-
komstig het Nederlandse recht, overwoog het Hof dat krachtens artikel 8
lid 2 van het EVO-verdrag een partij zich er in bepaalde gevallen op kan
beroepen dat haar stilzwijgen bij de totstandkoming van de overeen-
komst, dan wel bepaalde clausules of algemene voorwaarden, naar de
maatstaven in zijn woonland geen toestemming impliceert. De situatie
waarop dit artikellid ziet, doet zich in het onderhavige geval naar het oor-
deel van het Hof echter niet voor. Nu van een stilzwijgende aanvaarding
geen sprake is, komt aan Vergo reeds om die reden een beroep op artikel 8
lid 2 van het EVO-verdrag niet toe. Nu de beslissing van de rechtbank dat
op de koopovereenkomst de NVP-voorwaarden en daarmee het Neder-
lands recht van toepassing zijn niet op andere gronden door Vergo in
hoger beroep is bestreden, ging het Hof er dan ook van uit dat de algeme-
ne voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing zijn. Toepas-
selijkheid van het Nederlandse recht betekent in dit geval toepasselijk-
heid van het Weens Koopverdrag. Een rechtskeuze voor Nederlands recht
brengt namelijk in beginsel mee dat de bepalingen van het Weens
Koopverdrag van toepassing zijn omdat het Weens Koopverdrag deel uit-
maakt van het Nederlandse recht, aldus het Hof.12

8 Het cassatiemiddel stelde aan de orde dat het Hof heeft miskend dat
het bij artikel 8 lid 2 EVO niet alleen gaat om gevallen van stilzwijgende
aanvaarding van de algemene voorwaarden, maar ook om gevallen waar-
in een toestemming weliswaar niet stilzwijgend is gegeven maar waarin
deze geen betrekking heeft op de betreffende exoneratieclausules. De
Hoge Raad wijdt aan de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
een uitgebreide rechtsoverweging (r.o. 3.3.2):
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12 Zie Christiaans & Van Wechem 2004, (T&C Vermogensrecht), art. 1 lid 1 onder b CISG, aant. 4 (p.
2102) en commentaar op art. 6 (p. 2109). Zie ook J. Erauw in: Het Weens Koopverdrag,
Intersentia rechtswetenschappen, 1997, p. 47 e.v. Zie ook R.P. Streng, a.w. p. 157. Vgl. tevens F.
Ferrari, International Sale of Goods, Helbing & Lichtenhahn, Brussels, 1999, p. 155 e.v. en Ulrich
Magnus, CISG in the German Federal Civil Court in: Quo Vadis CISG, Celebrating the 25th anni-
versary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
Bruylant, 2005, p. 213.
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‘Nu – naar het Hof, in cassatie onbestreden, heeft aangenomen – op de
overeenkomst van partijen het Weens Koopverdrag van toepassing is,
moeten op grond van art. 7 lid 2 van dit verdrag vragen betreffende de
door het verdrag geregelde onderwerpen, die hierin niet uitdrukkelijk
zijn beslist, worden opgelost aan de hand van de algemene beginselen
waarop het verdrag berust, of bij ontstentenis van zodanige beginse-
len, in overeenstemming met het krachtens de regels van internatio-
naal privaatrecht toepasselijke recht. Tot de door het Weens Koop-
verdrag geregelde onderwerpen behoort de vraag of een partij haar
toestemming heeft verleend tot de totstandkoming van een koopover-
eenkomst en daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden. De
vraag of Vergo toestemming heeft verleend tot de toepasselijkheid van
de door [verweerster] gebruikte algemene voorwaarden en de daarin
opgenomen exoneratie-clausules, wordt derhalve ingevolge art. 7 lid 2
van het Weens Koopverdrag beheerst door de daarop betrekking heb-
bende regeling van dit verdrag en niet door het rechtsstelsel dat door
enige regel van internationaal privaatrecht wordt aangewezen. Nu het
in het onderdeel herhaalde beroep op de toepasselijkheid van Belgisch
recht niet steunt op het Weens Koopverdrag, maar op de in art. 8 lid 2
van het EVO-verdrag vervatte regel van internationaal privaatrecht,
heeft het Hof met juistheid geoordeeld dat Vergo op die bepaling geen
beroep kan doen, wat er zij van de daartoe door het Hof gebezigde
gronden en de daartegen gerichte klachten. Het onderdeel kan derhal-
ve bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.’

9 Kortom: omdat (in cassatie onbestreden) vaststaat dat het Weens
Koopverdrag de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden beheerst,
doet een klacht over verkeerde toepassing van artikel 8(2) EVO niet ter
zake. Aldus heeft de Hoge Raad waarschijnlijk vanwege cassatietechni-
sche redenen de punten die de koper aan de orde wilde stellen, niet behan-
deld. De stellingen van de koper dat zijn toestemming niet was gericht op
de rechtskeuzeclausule en op de exoneraties in de algemene voorwaarden
werd door hem immers opgehangen aan artikel 8 lid 2 EVO, niet aan het
Weens Koopverdrag.

4 Toepassing van het EVO in de context van het
Weens Koopverdrag

10 Hoewel in dit geval de toepasselijkheid van het EVO in cassatie niet
meer aan de orde was, wil dat niet zeggen dat bij een internationale koop
de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag per definitie in de weg
staat aan (eerdere) toepassing van het EVO. Dat hangt af van de vraag hoe
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het Weens Koopverdrag van toepassing is geworden. Artikel 1 lid 1 van het
Weens Koopverdrag geeft aan dat het verdrag op twee manieren van toe-
passing kan worden:

‘Dit Verdrag is van toepassing op koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken tussen partijen die in verschillende Staten gevestigd
zijn:
a. wanneer die Staten Verdragsluitende Staten zijn; of
b. wanneer volgens de regels van internationaal privaatrecht het

recht van een Verdragsluitende Staat van toepassing is.’

Het Weens Koopverdrag is dus – kort gezegd – van toepassing bij een inter-
nationale koopovereenkomst wanneer beide partijen gevestigd zijn in een
verdragsluitende staat (art. 1 lid 1 onder a WK) of wanneer volgens de
regels van internationaal privaatrecht het recht van een verdragsluitende
staat op de overeenkomst van toepassing is (art. 1 lid 1 onder b WK).13 De
regels van het internationaal privaatrecht in verband met overeenkom-
sten zijn voor de Nederlandse rechter opgenomen in het EVO. Dus als de
wederpartij van de Nederlandse verkoper in een land is gevestigd dat niet
partij is bij het Weens Koopverdrag, dan dient eerst aan de hand van het
EVO te worden vastgesteld wat het toepasselijke recht is op die koopover-
eenkomst. Wanneer dat Nederlands recht is, dan zijn de bepalingen van
het Weens Koopverdrag in beginsel van toepassing, omdat het Weens
Koopverdrag deel uitmaakt van het Nederlandse recht. De vraag of het
Weens Koopverdrag via artikel 1 lid 1 sub a dan wel sub b van toepassing
wordt, is dus cruciaal voor de vraag of het EVO nog een rol speelt in de ana-
lyse van het toepasselijke recht.

11 In dit verband wijzen wij op een opmerkelijk gegeven. Ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst tussen Grootscholten en Vergo was België
nog geen partij bij het Weens Koopverdrag. België is eerst sinds 1 novem-
ber 1997 partij. Dit betekent dat voor het antwoord op de vraag of – en zo ja
via welke band – het Weens Koopverdrag van toepassing is, artikel 100 van
het Weens Koopverdrag in beeld komt. Artikel 100 van het Weens Koop-
verdrag geeft de temporele werkingssfeer van het Weens Koopverdrag
aan. Artikel 100 luidt:

13 Zie voor ander gevallen waarin de rechter noch de procespartijen zich de toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag lijken te hebben gerealiseerd, Hof ’s-Hertogenbosch, 6 mei 2002, NIPR
2002, 205 en Rb. Almelo, 12 juni 2002, NIPR 2003, 98 en Rb Zutphen, 22 januari 2003, NIPR 2003,
104.
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‘1. Dit Verdrag is slechts van toepassing op de totstandkoming van een
overeenkomst wanneer het voorstel tot het sluiten van de overeen-
komst is gedaan op of na de datum waarop het Verdrag in werking
treedt ten aanzien van de in artikel 1, eerste lid, onder a bedoelde
Verdragsluitende Staten of de in artikel 1, eerste lid, onder b bedoelde
Verdragsluitende Staat.
2. Dit Verdrag is slechts van toepassing op overeenkomsten die zijn geslo-
ten op of na de datum waarop het Verdrag in werking treedt ten aanzien
van de in artikel 1, eerste lid onder a, bedoelde Verdragsluitende Staten of
de in artikel 1 eerste lid, onder b, bedoelde Verdragsluitende Staat.’

Uit het arrest komt naar voren dat alle handelingen in verband met de tot-
standkoming van de overeenkomst in oktober 1995 hebben plaatsgevon-
den. Dit brengt mee dat de vraag of het Weens Koopverdrag van toepas-
sing is, beantwoord had moeten worden aan de hand van artikel 1 onder b
van het Verdrag. Nederlands is immers verdragstaat vanaf 1 januari 1992.14

Het Hof lijkt dit over het hoofd te hebben gezien en te zijn uitgegaan van
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op de voet van artikel 1 lid 1
sub a: ‘Nu de koopovereenkomst tussen partijen roerende zaken betreft, en
partijen gevestigd zijn in Nederland en België, welke staten beide partij
zijn bij het Weens Koopverdrag, is op de onderhavige overeenkomst naar
Nederlands recht het Weens Koopverdrag van toepassing.’ Tegen dat oor-
deel is niet in cassatie opgekomen. De Hoge Raad onderzoekt niet ambts-
halve, buiten de middelen om, of de toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is gebaseerd op de juiste grondslag (art. 1 lid 1 sub a of b).15 De
onjuiste grondslag waarop het Weens Koopverdrag in deze zaak toepasse-
lijk is geacht, heeft Vergo dus mogelijk parten gespeeld.

12 De Hoge Raad beslist wat de cassatiemiddelen al dan niet inhouden en
zijns inziens lag daarin geen klacht over verkeerde toepassing van het
Weens Koopverdrag besloten. Volgens ons zou het middel anders gelezen
hebben kunnen worden. In cassatie is geklaagd over een onjuiste toepas-
sing van artikel 8 EVO. Daarover kan alleen geklaagd worden indien er
sprake is van een toepassing van de bepalingen van het Weens Koop-
verdrag over de band van artikel 1 lid 1 onder b. De klacht over schending
van artikel 8 EVO zou dus ook zo gelezen hebben kunnen worden, dat daar-
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14 Volledigheidshalve merken wij hier op dat Nederland niet een voorbehoud overeenkomstig
art. 95 van het Verdrag heeft gemaakt met betrekking tot art. 1 onder b Weens Koopverdrag.

15 Vgl. H. Boonk, Ambthalve toepassing van het IPR en processuele rechtskeuze, NIPR 2005, p. 20-
31. Zie ook M.E. Koppenol-Laforce en X.E. Kramer, Kroniek Internationaal Privaatrecht, NTBR
2003/5, p. 258.
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in besloten lag een klacht over de verkeerde grondslag waarop door het
hof het Weens Koopverdrag van toepassing was geacht. Een gedeelte van
het eerste cassatiemiddel luidde als volgt:

‘In rov. 5 oordeelt het Hof (kort gezegd) dat een partij zich krachtens art.
8 lid 2 van het EVO-verdrag er in bepaalde gevallen op kan beroepen
dat zijn stilzwijgen bij de totstandkoming van de overeenkomst dan
wel bepaalde clausules of algemene voorwaarden naar de maatstaven
in zijn woonland geen toestemming impliceert. Nu echter, aldus het
Hof, van een stilzwijgende aanvaarding geen sprake is, komt aan Vergo
een beroep op art. 8 lid 2 EVO niet toe. Aldus overwegende en beslissen-
de geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De gang van
zaken, door het Hof weergegeven in rov. 4, impliceert volgens het Hof
Vergo’s toestemming – ook m.b.t. de betreffende exoneratieclausules –
naar Nederlands recht [cursivering auteurs]. Het kan echter zeer wel
zijn, dat die gang van zaken nog geen toestemming impliceert naar
Belgisch recht [cursivering auteurs] – waarover het Hof geen beslissing
heeft gegeven.’

Vergo verwijt het Hof bij de toepassing van een IPR-regel, te weten artikel
8 EVO, het verkeerde recht te hebben toegepast. Uit het beroep op artikel 8
EVO zou ons inziens ook een impliciete klacht af te leiden zijn tegen de
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. De Hoge Raad leest een der-
gelijke klacht echter niet in het middel. Zou de Hoge Raad dat wel hebben
gedaan, dan zou dat in het onderhavige geval niet tot de conclusie hebben
kunnen leiden dat Vergo geen belang had bij haar klacht over artikel 8
EVO, omdat het Weens Koopverdrag van toepassing was. Onder artikel 1 lid
1 sub b Weens Koopverdrag zou het een het ander immers niet hebben uit-
gesloten. Maar ook in dat geval zou de klacht mogelijk bij gebrek aan
belang falen, vanwege een ander punt waarop A-G Strikwerda wijst:

‘Ten overvloede teken ik aan dat, indien zou moeten worden aangeno-
men dat in het onderhavige geval art. 8 lid 2 EVO wèl toepasselijk
geoordeeld kan worden, de klachten van onderdeel 1 ongegrond zijn.
Hoewel juist is dat art. 8 lid 2 EVO niet alleen van toepassing is in
gevallen van stilzwijgen, maar ook ziet op “actief” gedrag van de partij
die zich op het ontbreken van toestemming beroept volgens het recht
van haar gewone verblijfplaats (zie het Toelichtende Rapport op het
EVO van de hand van M. Giuliano en P. Lagarde, PbEG C 282, ad art. 8 lid
2), is ’s Hofs oordeel dat aan Vergo een beroep op artikel 8 lid 2 van het
EVO-verdrag niet toekomt, reeds omdat van een stilzwijgende aan-
vaarding geen sprake is, niet onjuist of onbegrijpelijk. Vergo heeft zich
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blijkens de gedingstukken niet beroepen op een bepaald actief gedrag
of ander gedrag dan stilzwijgen aan haar zijde dat naar Belgisch recht
meebrengt dat zij haar toestemming niet heeft verleend (het onder-
deel noemt ook geen vindplaatsen), doch heeft ter ondersteuning van
haar beroep op art. 8 lid 2 EVO aangevoerd dat “voorzover uw Hof […]
zou oordelen dat [verweerster] naar Nederlands recht een beroep op de
clausule toekomt, het niet redelijk zou zijn de gevolgen van het gedrag
(stilzwijgen) van Vergo overeenkomstig dit recht te bepalen” (memorie
van grieven onder 43). Waar het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk
deze stelling van Vergo aldus heeft begrepen dat Vergo zich erop
beroept dat haar stilzwijgen naar Belgisch recht geen toestemming
impliceert, was het Hof niet gehouden te onderzoeken of ander gedrag
van Vergo dan het gestelde stilzwijgen de conclusie kan rechtvaardi-
gen dat Vergo naar het recht van haar vestigingsplaats niet geacht kan
worden te hebben ingestemd met de exoneratieclausules.’

Per saldo bleek het beroep op artikel 8 lid 2 EVO in het onderhavige geval
dus op processuele gronden te stranden. De vraag komt hierbij dan op of
het Hof ambtshalve het Belgische recht had moeten toepassen. In beginsel
geldt dat de rechter niet alleen ambtshalve de conflictregels dient toe te
passen, maar ook de inhoud van het buitenlandse recht ambtshalve dient
vast te stellen.16 Echter, regels van het procesrecht kunnen aan ambtshal-
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16 HR 22 februari 2002, RvdW 2002, 46: ‘r.o. 5.3 De tweede klacht van het middel, in het cassatie-
rekest onder 1.5 geformuleerd, treft daarentegen doel. In aanmerking genomen dat de in dit
verband door de vrouw gestelde feiten niet waren bestreden en dat derhalve in de feitelijke
instanties vaststond dat de vrouw, staande het huwelijk, voor een waarde van DM 125.000,–
uit erfenissen had ontvangen, had immers het Hof hier, ook wat het Duitse recht betreft, zelf
zo nodig rechtsgronden moeten aanvullen (art. 48 oud Rv) en dus zelf moeten onderzoeken of
op basis van de regels met betrekking tot de Duitse Zugewinngemeinschaft de vrouw onder
deze omstandigheden aanspraak kon maken op teruggave van genoemde DM 125.000,–.’ Uit
de conclusie voor dit arrest komt duidelijk het volgende naar voren: ‘Vreemd recht is “recht”,
geen “feit”. Partijen behoeven de inhoud van het vreemde recht niet te stellen en, bij tegen-
spraak, te bewijzen. De rechter dient zelf de inhoud van het vreemde recht vast te stellen. Dit
beginsel berust sinds HR 4 juni 1915, NJ 1915, 865 nt. EMM op vaste rechtspraak. Zie o.m. HR 8
april 1927, NJ 1927, 1110 nt. PS; HR 20 maart 1931, NJ 1981, 890; HR 9 november 1990, NJ 1992, 212
nt. WMK. Zie voorts S. van Brakel, Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal
Privaatrecht, 3e dr. 1953, p. 54-57; J. Kosters en C.W. Dubbink, Algemeen deel van het Neder-
landse Internationaal Privaatrecht, 1962, p. 733-735; R.D. Kollewijn, Tien jaren Nederlandse
rechtspraak Internationaal Privaatrecht (1954-1963), 1966, p. 282 en 418; W.L.G. Lemaire,
Nederlands Internationaal Privaatrecht (Hoofdlijnen), 1968, p. 11-12; H.U. Jessurun d’Oliveira,
De antikiesregel. Een paar aspecten van de behandeling van buitenlands recht in het burger-
lijk proces, diss. 1971, p. 77 e.v.; E.M. Wesseling-van Gent, Rechtsingang en rechtshulp,
Praktijkreeks IPR, deel 20, 1994, nr. 137; P.M.M. Mostermans, De processuele behandeling van
het conflictenrecht, diss. 1996, p. 57-60; L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Inter-
nationaal Privaatrecht, 6e dr. 2000, p. 33.’
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ve toepassing in de weg staan.17 Hierbij geldt dat bij gebreke van een cas-
satieklacht tegen het door de lagere rechter vastgestelde recht, de Hoge
Raad niet (ambtshalve) het toepasselijk recht kan vaststellen.18 Het is door
ons niet in te schatten – omdat wij geen zicht hebben op het volledige dos-
sier – of op dat punt anders geoordeeld had moeten worden.

5 Ook toepasselijkheid van het EVO bij een rechtskeu-
ze voor Nederlands recht?

13 In hoofdstuk 2 veronderstelden wij, dat de vraag aan de hand van welk
recht de toepasselijkheid van algemene voorwaarden moet worden vast-
gesteld op een internationale koopovereenkomst, mede aan de hand van
het EVO beantwoord moet worden indien op deze overeenkomst het
Weens Koopverdrag krachtens zijn artikel 1 lid 1 sub b van toepassing is.
Ook A-G Strikwerda lijkt daarvan in het voorgaande citaat impliciet uit te
gaan. De literatuur geeft echter aanleiding deze veronderstelling nog eens
kritisch te beschouwen voor het geval er in de overeenkomst (c.q. de alge-
mene voorwaarden) een rechtskeuze is gemaakt of het Weens Koop-
verdrag is uitgesloten: ecarteert de keuze voor het Nederlandse recht wel-
licht de toepasselijkheid van de IPR-regel van artikel 8 lid 2 EVO?
Schmidt-Kessel 19 merkt het volgende op:

‘The question concerning the inclusion of standard terms in a contract
under the CISG becomes even more important due to the common
practice of excluding the application of the Convention in standard
terms. Whether such standard terms effectively become part of the
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17 Zie ook Hoge Raad 23 februari 2001, NIPR 2002, 123. ‘De klacht kan bij gebrek aan belang even-
wel niet tot cassatie leiden. Nu Universal in hoger beroep tegen het desbetreffende oordeel
van de Kantonrechter geen grief had gericht, was de rechtsstrijd in hoger beroep, naar de
Rechtbank klaarblijkelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld, te dezer zake beperkt tot de
vraag of, uitgaande van de niet betwiste gelding van art. 6 EVO, rechtsgeldig was gekozen
voor toepasselijkheid van Schots recht, welke vraag door Universal bevestigend werd beant-
woord op de grond dat – anders dan de Kantonrechter had geoordeeld – [verweerster] haar
arbeid niet gewoonlijk in Nederland verrichtte. De Rechtbank had dus niet de vrijheid in te
gaan op, en anders te beslissen over, de vraag of het EVO van toepassing is, nu partijen deze
vraag niet aan het oordeel van de Rechtbank hadden onderworpen en het geen onderwerp
van openbare orde betrof.’

18 Zie Boonk, a.w. p. 21. Zie ook M.E. Koppenol-Laforce en X.E. Kramer, Kroniek Internationaal
Privaatrecht, NTBR 2003/5, p. 258.

19 Martin Schmidt-Kessel, On the Treatment of General Terms and Conditions of Business under
the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Zie ook Pilar
Perales Viscasillas, Spanish case law on the CISG in: Quo Vadis CISG, Celebrating the 25th anni-
versary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
Bruylant, 2005, p. 239.
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contract is predominantly decided by the CISG itself and not by auto-
nomous national law.
The reason for this lies in Art. 1(1)(b) CISG, which makes the Convention
national substantive law for international sales contracts. Should the
parties wish to exclude the Convention in their standard terms, then
their rules on inclusion, as part of the national law of the relevant
Contracting State designated through the rules of private international
law, decide over the effectiveness of that exclusion. The conflicts of law
rule that the validity of a choice of law agreement depends on the
intended legal system is not applicable to this purely substantive exclu-
sion of the CISG. This result could only be avoided by choosing the law of
a Non-Contracting State, which is usually not an attractive option.’20

Uit dit citaat leiden wij af dat het maar de vraag is of er ruimte toekomt
aan artikel 8 lid 2 EVO in het geval waarbij in de algemene voorwaarden
voor een recht van een verdragsstaat van het Weens Koopverdrag is geko-
zen. Deze zienswijze wordt ook elders gepropageerd:

‘[…] The general rules for incorporation also apply for the choice of law
clauses : Articles 1(1)(b), 6 put the issues within the sphere of applica-
tion of the Convention; therefore Articles 8, 14 et seq regulate incorpo-
ration. In principle this also applies for the simple exclusion of the
Convention or the choice of law of a Contracting State under the exclu-
sion of the Convention. The widespread conflict of laws rule that the
law chosen by the parties controls the validity of the choice of law
clause, does not apply, however, since here the choice of law is not a
conflict of law issue.21 […]’22

Hoewel in het onderhavige geval partijen in de rechtskeuzeclausule de
werking van het Weens Koopverdrag niet hadden uitgesloten, is het toch
van belang na te gaan hoe in dit geval met een rechtskeuze in de algeme-
ne voorwaarden voor het recht van een verdragsluitende staat (Neder-
land) moet worden omgegaan. Om de vraag te beantwoorden of Vergo zich
überhaupt op artikel 8 lid 2 EVO zou mogen beroepen moet eerst worden
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20 Waarbij de schrijver nog een voorbehoud maakt in verband met situaties waarbij sprake is
van verdragstaten die een voorbehoud als bedoeld in art. 95 Weens Koopverdrag hebben
gemaakt.

21 Auteur noemt hierop drie uitzonderingen, met als belangrijkste uitzondering het geval waar-
bij partijen een recht van een niet-verdragstaat als toepasselijk recht hebben aangewezen.

22 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 138 waarbij dan in een voetnoot expliciet naar
art. 8 lid 1 EVO wordt verwezen. Let wel, het betreft hier een bijdrage van Schmidt-Kessel die
niet consistent lijkt met hetgeen elders wordt verwoord in hetzelfde boek, vlg. p. 83, jc. p. 921.
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vastgesteld aan de hand van welk recht de vraag wordt beantwoord of een
rechtskeuzeclausule geldig is overeengekomen. Wanneer die vraag onder
het Weens Koopverdag door de rechtskeuze voor Nederlands recht geheel
buiten het EVO om zou lopen, dan zou aan artikel 8 lid 2 EVO in het geheel
geen werking kunnen toekomen.

14 Bestudering van de rechtsliteratuur geeft geen eenduidig beeld.
Schlechtriem lijkt uit te gaan van een tweedeling. Wanneer partijen heb-
ben gekozen voor een recht van een niet-verdragstaat, dan dient de vraag
aan de hand van welk recht moet worden vastgesteld of de rechtskeuze-
clausule geldig is overeengekomen altijd – ook in het geval dat beide par-
tijen in een verdragsluitende staat zijn gevestigd – te worden beheerst
door het recht dat door IPR-regels is aangewezen.23 In andere gevallen
dient de rechtskeuze overeenkomstig artikel 6 Weens Koopverdrag te wor-
den behandeld. Echter, in zijn commentaar op artikel 90 van het Weens
Koopverdrag (de ‘samenloop’-bepaling’) stelt deze auteur, ongeclausu-
leerd, dat er bij samenloop in gevallen die onder de reikwijdte van artikel
1 lid 1 onder b Weens Koopverdrag vallen, geen incompabiliteit kan
bestaan met het Weens Koopverdrag en IPR-verdragen omdat:

‘[…] in such cases conflict laws can be applied without restriction and
are a prerequisite to the applicability of the CISG.’24

Ferrari geeft een andere koers aan:

‘In this respect, two lines of cases have to be distinguished: the exclu-
sion with and the exclusion without indication of the law applicable to
the contract between the parties. […] In the case in which the
Convention is excluded with indication of the applicable law […] the
judge has to apply the law chosen by the parties, and it is this law on
the basis of which he has to decide upon the validity of the choice of
law, at least where the applicable rule of private international law cor-
respond to those laid down in the 1980 Rome convention. Where the
parties’ choice of law is invalid, the contract should be governed by the
law to be determined on the basis of the rules of private international
law of the forum.’25
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23 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 16, p. 83-84.

24 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 921.

25 Franco Ferrari, International Sale of Goods, Helbin & Lichtenhahn Bruyland, Brussels 1999,
p. 165-166. Zie ook zelfde werk, p. 67 e.v.
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Bonell geeft een andere nuancering:

‘Article 4 states that “[t]his Convention […] is not concerned with […]
the validity of the contract or of any of its provisions”. Accordingly the
question of whether the parties have validly excluded the Convention
or derogated from any of its provisions falls outside the Convention
and has to be solved by reference to a particular domestic law. As a
rule, the law referred to is that which in the absence of the Convention
would be the law governing the contract of sale as a whole. […] Here,
the possibility to choose that particular law depends on the applicable
rules of private international law. And, given the special nature of a
choice-of-laws clause, it is uncertain whether the validity of the par-
ties’ consent is to be decided according to the proper law as objectively
determined, the law chosen by the parties, or the substantive rules of
the forum […].’26

Zoals gezegd, de rechtsliteratuur lijkt niet eenduidig voorzover het de
plaats van het IPR betreft in gevallen waarbij in de overeenkomst voor een
bepaald recht is gekozen en/of voor de gevallen wanneer voor een recht is
gekozen en de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgeslo-
ten.27

15 Wij zouden de volgende methodiek voorstaan. Wanneer beide partijen
bij een internationale koopovereenkomst gevestigd zijn in een verdrag-
sluitende staat, dan is het Weens Koopverdrag krachtens artikel 1 lid 1 sub
a in principe van toepassing. Wanneer de werking van het Weens Koop-
verdrag in dat geval in het contract wordt uitgesloten, dient in de context
van de artikelen 6 jo. 7, 8 en 9 van het Weens Koopverdrag te worden uitge-
legd of die uitsluiting tot gevolg heeft dat het Weens Koopverdrag is uitge-
sloten; dat betreft in die situatie immers geen IPR-kwestie. 28 De geldigheid
van de clausule wordt in dat geval beheerst door het toepasselijk recht,
vanwege het bepaalde in artikel 4 van het Weens Koopverdrag.
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26 M.J. Bonell, art. 6. in Commentary on the International Sales Law, p. 60-61.
27 In ons betoog gaan wij voorbij aan eventuele voorbehouden die verdragstaten gemaakt heb-

ben in het licht van art. 89 Weens Koopverdrag e.v. en dan met name aan het voorbehoud van
art. 95 Weens Koopverdrag. Zie over het voorbehoud in het licht van art. 93 Weens Koopverdrag,
Joseph Lookofsky, Alive and Well in Scandinavia: CISG Part II <http://cisgw3.law.pace.
edu/cisg/biblio/lookofsky1.html>.

28 Vgl. ook Piltz, Standard terms in UN-contracts of Sale, VJ 2004, p. 233-244 (<http://25.cisg
.info/content/publikation.php?id=10>), die het antwoord ook koppelt aan art. 14 e.v. van het
Weens Koopverdrag.
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Wanneer niet beide partijen gevestigd zijn in een verdragsluitende staat,
dan zien wij in het licht van artikel 1 lid 1 sub b Weens Koopverdrag het
toepasselijke recht als voorwaarde voor toepassing van het Weens
Koopverdrag. Nu het toepasselijke recht volgens het IPR van de aange-
zochte rechter moet worden vastgesteld, lijkt het ons dat de Nederlandse
rechter het EVO in volle omvang moet toepassen.29 Dit zou dan meebren-
gen dat er wel waarde toekomt aan artikel 8 van het EVO, anders dan door
Schmidt-Kessel wordt gesteld.30 Wij zouden zijn zienswijze slechts begrij-
pen in de context waarbij volgens artikel 8 EVO de vraag naar de rechtsgel-
digheid van de rechtskeuzeclausule31 door Nederlands recht wordt
beheerst en dat daardoor volgens Nederlands recht (te weten het Weens
Koopverdrag) dient te worden beslist of het Weens Koopverdrag rechtsgel-
dig is uitgesloten32 (in het licht van artikel 6 van het Weens Koopverdrag)
en dat die vraag (de vraag naar uitsluiting) een vraag van EPR, en niet van
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29 Vgl. Hof Arnhem 21 mei 1996, NIPR 1996, 398.
30 Hier zou wellicht ook nog het volgende tegen de stelling van Schmidt-Kessel ingebracht kun-

nen worden. Wanneer de toelichtende stukken op het EVO worden geraadpleegd en het
groenboek op het EVO, blijkt dat het toepasselijke recht in de betekenis van art. 3 van het EVO
en ‘het kooprecht’ in de betekenis van het Weens Koopverdrag, niet hetzelfde (hoeven te) zijn.
Betoogd zou kunnen worden dat er daardoor ook bij een uitsluiting van het Weens
Koopverdrag toch sprake is van een conflictrechtelijke rechtskeuze. In die lijn zou ook kunnen
worden betoogd dat het verschil tussen intern Nederlands recht en het Weens Koopverdrag,
duidt op een (zij het intern) rechtsconflict en dat het daardoor geen vraag is van EPR, maar van
IPR en dus beter thuis hoort binnen het EVO. Art. 6 van het Weens Koopverdrag zou in dat licht
beschouwd, slechts een functie hebben om aan te geven dat van het Weens Koopverdrag mag
worden afgeweken en niet of dat is geschied. In de literatuur is deze stelling nog niet verde-
digd. Evenmin is uit de rechtspraak af te leiden wat in dezen de te volgen weg is. Strikwerda
wijst erop dat wanneer het EPR-verdrag toestaat dat het mag worden weggecontracteerd, dat
een rechtskeuze voor het wegcontracteren het karakter heeft van een conflictrechtelijke
rechtskeuze, Strikwerda, NIPR Geannoteerd, 1996, p. 143.

31 Vgl. Friedrich K. Juenger, The Problem with Private International Law, Roma 1999,
<http://w3.uniroma1.it/idc/centro/publications/37juenger.pdf>: Choice-of-law rules tell a
judge whether, for example, issues arising from a dispute relating to a contract between an
Italian and a German firm are governed by German or Italian law. But an agreement that
straddles national frontiers clearly is not truly German or Italian; it is an international trans-
action. To submit it to one national legal system or another may not be entirely satisfactory;
the parties’ interests would probably be better protected by applying a law conceived with
international realities in mind. Recognizing the need for an international law of contracts,
many nations have ratified the Vienna Convention on the International Sale of Goods.
Unification does not, however, necessarily require a convention, uniform.’ Vgl. Henry Mather,
Choice of Law for International Sales Issues Not Resolved by the CISG Reproduced with per-
mission of 20 Journal of Law and Commerce (Spring 2001) 155-208, <http://cisgw3.law.pace.
edu/cisg/biblio/mather1.html#iv>.

32 Zie over ‘opting-out’ van het CISG, Filip de Ly, Opting out: some observations on the occasion of
the CISG’s 25th Anniversary, in: Quo Vadis CISG, Celebrating the 25th anniversary of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Bruylant, 2005, p. 26 e.v.
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IPR is. 33 Zoals gezegd, wij interpreteren de regel geformuleerd in artikel 1
lid 1 onder b Weens Koopverdrag als een voorwaarde voor toepassing van
het Weens Koopverdrag en zijn het dus niet met die visie eens. 34

16 Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat artikel 1 Weens Koopverdrag
uitgaat van een alternatieve bevoegdheidsgrond. Toepassing van artikel 1
lid 1 onder b kan niet frustreren dat het Weens Koopverdrag op grond van
lid 1 onder a van toepassing is. Hierdoor hebben wij enige aarzeling bij de
zienswijze van Schlechtriem indien diens opvatting zou impliceren dat
wanneer beide partijen in een verdragsluitende staat gevestigd zijn, de
keuze voor een recht van een niet-verdragsluitende staat als een vraag van
IPR moet worden beschouwd. Met het resultaat zijn wij het wel eens. Maar
dan dient ons inziens de volgende weg te worden bewandeld. Via artikel 6
Weens Koopverdrag dient dan te worden vastgesteld dat partijen van het
Weens Koopverdrag hebben willen afwijken. Of partijen dat rechtsgeldig
hebben gedaan, wordt dan via artikel 4 van het Weens Koopverdrag aan het
toepasselijke recht (inclusief IPR-regels) overgelaten. 35
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33 Wij wijzen in deze context nog op de samenloopregel in art. 21 EVO (‘Dit verdrag laat onverlet
dat toepassing van internationale verdragen waarbij een verdragsluitende Staat partij is of zal
worden’), die meebrengt dat het EPR-verdrag vóór gaat, maar art. 90 van het Weens Koop-
verdrag kent op dat punt een soortgelijke regel (‘Dit Verdrag prevaleert niet boven enige inter-
nationale overeenkomst die reeds is of kan worden gesloten en die bepalingen bevat met
betrekking tot de aangelegenheid waarop dit Verdrag van toepassing is, mits de partijen hun
vestiging hebben in Staten die partij zijn bij een zodanige overeenkomst.’). Wij menen echter
dat er betoogd kan worden dat in het door ons geschetste geval, geen sprake is van samenloop.

34 Vgl. in deze context: Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law in the Decisions of the Bundes-
gerichtsHof in 50 Years of the BundesgerichtsHof, A Celebration Anthology from the Academic
Community <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ schlechtriem3.html#i>: ‘Difficulties
arise in this context in the use of choice of law clauses, especially when they refer to German
law. a) If the law of a Contracting State is chosen without other qualifying terms specifying
which rules are meant, as for instance the mere reference to ‘German law,’ it is long establish-
ed – and such was already the case with respect to the Hague Convention on International
Sales [ULIS] – that such a reference includes the application of CISG as part of the chosen law.
Regard for the choice of law of a Contracting State as a selection of the CISG, to the extent the
scope of the CISG fits the transaction, is also the prevailing international practice. Of course,
this is not so when the law of a State which has not ratified the Convention is chosen. If the
parties chose English law for example, it is then immaterial whether they wished to exclude
the application of the Convention or did not even consider it. b) The choice of internal applic-
able law will usually take place in conjunction with a choice of law clause, for instance with
the words ‘German law with the exception of the CISG shall apply’ or ‘German law (BGB/HGB)
shall apply.’ […] Such an exclusion is admissible pursuant to Art. 6 CISG. The legal nature of an
exclusion of the Convention in these cases is not yet sufficiently clarified, especially when such
an exclusion occurs in conjunction with a choice of law clause […] Such a restriction to the
application of internal law is often considered to be the same, or is treated the same, as a choi-
ce of law in conflict of laws. In my opinion, this gives cause for concern for two reasons: […]. ‘

35 Vgl. tevens L. Strikwerda, rechtskeuze tussen IPR en EPR, in het NIPR geannoteerd, 1996, p. 142.
Zie ook. L. Strikwerda, Overzicht der Nederlandse Rechtspraak Internationaal privaatrecht
(1998-1999), WPNR (200) 6424, p. 840. Vgl. A.V.M. Struycken, Van verscheidenheid van recht tot
eenheid: een trap met vele treden., RM-Themis-4/5 (1993), p. 243 en 245.
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17 Wij concluderen dat bij een internationale koopovereenkomst in de
verhouding tussen een Nederlandse verkoper die zijn algemene verkoop-
voorwaarden van toepassing verklaart en een koper uit een staat die geen
partij is bij het Weens Koopverdrag (zoals België was ten tijde van het slui-
ten van de overeenkomst tussen Grootscholten en Vergo) ruimte kan toe-
komen aan een verweer à la Holleman/De Klerk, dat wil zeggen dat de toe-
stemming van de koper niet was gericht op bepaalde bezwarende en/of
ongebruikelijke bedingen in de algemene voorwaarden. De ingang tot dit
verweer is artikel 8 lid 2 EVO, dat in beeld komt indien het Weens
Koopverdrag op grond van zijn artikel 1 lid 1 sub b toepasselijk is. Indien de
voorwaarden een rechtskeuze bevatten voor het Nederlandse recht, dan
geldt volgens ons hetzelfde.36

6 Wat had een toets aan artikel 8 lid 2 EVO kunnen
opleveren?

18 Aangenomen dat een rechtskeuze voor Nederlands recht inderdaad
niet in de weg staat aan toepassing van het EVO, onderzoeken wij thans de
manier waarop het Holleman/De Klerk-verweer zou moeten worden
beoordeeld indien zou worden getoetst aan artikel 8 lid 2 EVO. Uit artikel 8
EVO vloeit voort dat het bestaan of de geldigheid van de overeenkomst of
van een bepaling daarvan wordt beheerst door het recht dat ingevolge het
EVO toepasselijk zou zijn indien de overeenkomst of de bepaling geldig
zou zijn. In afwijking van de algemene regel van het eerste lid van artikel
8 EVO voorziet het tweede lid voorts in een bijzondere regel voor het
bestaan – en niet de geldigheid – van de toestemming. Een partij kan zich
namelijk voor het bewijs dat zij haar toestemming niet heeft verleend (bij-
voorbeeld ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst of ten
aanzien van een of meerdere clausules daaruit), beroepen op het recht van
het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft. Er moet dan wel uit de
omstandigheden blijken dat het niet redelijk zou zijn dat de gevolgen van
het gedrag van die partij bepaald worden overeenkomstig het recht dat
volgens het eerste lid is bedoeld. Met deze oplossing heeft men onder
andere de kwestie willen regelen, welk gevolg het stilzwijgen van een par-
tij voor de totstandkoming van een overeenkomst kan hebben. Hierbij
merken wij op dat het woord ‘gedrag’ betrekking kan hebben op zowel een
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36 Wanneer beide partijen wel zijn gevestigd in een verdragsluitende staat van het Weens
Koopverdrag, dan moet worden vastgesteld of het verweer van art. 8 lid 2 EVO ziet op de gel-
digheid van het rechtskeuzebeding, in welk geval kan worden verdedigd dat dit verweer via
art. 4 van het Weens Koopverdrag buiten het Weens Koopverdrag wordt gehouden en moet
worden overgelaten aan het toepasselijke nationale recht wat dan volgens de IPR-regels,
inclusief art. 8 lid 2 EVO dient te worden vastgesteld.
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actieve als een passieve houding van de desbetreffende partij. Deze uit-
drukking heeft dus niet uitsluitend op het stilzwijgen betrekking. De
woorden ‘indien uit de omstandigheden blijkt’ betekenen dat de rechter
rekening dient te houden met alle omstandigheden van het geval, en niet
uitsluitend acht mag slaan op de omstandigheden waarin de partij die
beweert dat zij haar toestemming tot de overeenkomst niet heeft ver-
leend, heeft gehandeld. De rechter dient met name rekening te houden
met hetgeen gebruikelijk is tussen partijen en met hun vroegere handels-
betrekkingen.
Het Hof oordeelde dat artikel 8 lid 2 EVO niet van toepassing is, omdat
geen sprake was van een stilzwijgende acceptatie van de algemene voor-
waarden van de verkoper.
Deze rechtskeuze kwalificeert niet als een stilzwijgende rechtskeuze zoals
is bedoeld in artikel 3 lid 1 EVO.37 Vergo had immers haar handtekening
gezet onder het bestelformulier waarop op de achterzijde naar de algeme-
ne voorwaarden was verwezen. Zoals uit het toelichtende rapport blijkt,
kan artikel 8 lid 2 EVO echter ook betrekking hebben op het actieve gedrag
van – in dit geval – Vergo. Actief gedrag sluit toepassing van artikel 8 lid 2
EVO niet uit. A.-G. Strikwerda (zie hiervoor in paragraaf 12) stelt zich op het
standpunt dat het Hof niet gehouden was te onderzoeken of ander gedrag
van Vergo dan het gestelde stilzwijgen de conclusie kan rechtvaardigen
dat Vergo naar het recht van haar vestigingsplaats niet geacht kan worden
te hebben ingestemd met de exoneratieclausules, mede omdat Vergo in de
procedure op dit punt te weinig had gesteld. Dit oordeel lijkt te impliceren
dat er wel degelijk ruimte toe kan komen aan een Holleman/De Klerk-
type verweer.38

19 Naar onze mening kan nog wel de volgende kanttekening worden
geplaatst bij het oordeel van het Hof. Het Hof benadert de vraagstelling
vanuit het gerechtvaardigde vertrouwen dat Grootscholten mocht hebben
naar aanleiding van de handtekening van Vergo en voert dat als redenge-
vend argument aan voor zijn oordeel. Het had meer voor de hand gelegen
dat het Hof zou hebben beslist dat Vergo niet is geslaagd in haar stelling
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37 Art. 3 lid 1 EVO: ‘[…] of voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of
de omstandigheden van het geval’.

38 Overigens kunnen wij ons, bekeken vanuit een intern Nederlands rechtelijke invalshoek, de
conclusie waartoe het Hof is gekomen wel voorstellen. De tekst van de voorwaarden stond
immers integraal op de achterzijde van de betreffende documenten afgedrukt, en op de voor-
zijde was naar deze algemene voorwaarden verwezen. Echter, wanneer mocht blijken dat een
aantal aspecten van deze kwestie volgens een ander rechtstelsel moet worden beoordeeld, is
die constatering van generlei waarde. Wanneer het recht van de koper bijvoorbeeld zou verei-
sen dat een aansprakelijkheidsbeperking uitdrukkelijk dient te worden geaccepteerd, dan
zou de uitkomst van het geschil volledig anders kunnen zijn.
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dat uit de omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen
van haar gedrag overeenkomstig het Nederlandse recht te bepalen.39 In
dat kader zou dan tevens van belang zijn of Grootscholten die (impliciete)
stelling wel voldoende heeft betwist. Op grond van de ons ter beschikking
staande gegevens kunnen wij daar geen oordeel over geven. Nu Vergo stel-
de dat Belgisch recht op zowel de acceptatie van de rechtskeuzeclausule
als de aansprakelijkheidsbeperking zou moeten worden toegepast, had
het volgens ons voor de hand gelegen dat het Hof hierin een onderscheid
zou hebben gemaakt.40

20 In het kader van een procedure over algemene voorwaarden waarbij
niet beide (maar slechts een van de) partijen gevestigd zijn in een verdrag-
sluitende staat van het Weens Koopverdrag zou het zinvol kunnen zijn om
voor verschillende ankers te gaan liggen bij de vaststelling van het ant-
woord op de vraag aan de hand van welk recht de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden dient te worden vastgesteld.41 De betreffende par-
tij kan stellen dat de algemene voorwaarden volgens het recht dat over-
eenkomstig artikel 8 lid 1 EVO van toepassing zou zijn, niet geaccepteerd
zijn. Subsidiair zou die partij tevens kunnen betogen dat de omstandighe-
den meebrengen dat de vragen of de algemene voorwaarden zijn geaccep-
teerd overeenkomstig het krachtens artikel 8 lid 2 EVO vast te stellen recht
moeten worden beantwoord. Meer subsidiair zou de partij kunnen beto-
gen dat een aantal clausules uit die algemene voorwaarden onder het
regime van artikel 8 lid 2 EVO zou vallen. Door de procedure op een derge-
lijke wijze in te richten kan worden voorkomen dat een rechter te gemak-
kelijk de acceptatie van algemene voorwaarden als één vraag beschouwt
ook in die gevallen waarbij het recht van het land van de betreffende par-
tij meer differentiatie toestaat.
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39 In deze context wijzen wij erop dat Vergo in haar memorie van grieven onder meer heeft aan-
gevoerd dat art. 9 lid 5 van de algemene voorwaarden, waarin de exoneratie was verwoord,
nietig is wegens strijd met de goede zeden of de openbare orde als bedoeld in art. 3:40 BW,
welk beroep door het Hof werd verworpen. Vergo voerde in dit verband onder meer aan, dat
de exoneratieclausules bij de totstandkoming van de overeenkomst niet aan de orde zijn
gekomen, dat Vergo een eenvoudige tuinder is zonder relevante wetskennis, dat clausules als
de onderhavige in België nooit zouden zijn gehonoreerd, dat Grootscholten zich voor aanspra-
kelijkheid heeft verzekerd, en dat Grootscholten de fytosanitaire regelgeving niet heeft nage-
leefd. Het lijkt ons dat enkele van die omstandigheden mede van belang kunnen zijn voor het
oordeel omtrent art. 8 lid 2 EVO.

40 Zie voor een ander geval waarbij een beroep op Belgisch recht in het licht van art. 8 lid 2 EVO
werd afgewezen, Hof ’s-Gravenhage, 24 april 2001, NIPR 2202, nr. 20.

41 Zie ook: L. Strikwerda, De Overeenkomst in het IPR, Kluwer 2004, p. 99.
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7 De status van het Holleman/De Klerk-verweer
onder het Weens Koopverdrag

21 In hoofdstuk 2 veronderstelden wij, dat de vraag naar de toepasselijk-
heid van algemene voorwaarden op een internationale koopovereen-
komst niet mede aan de hand van het EVO beantwoord moet worden
indien op deze overeenkomst het Weens Koopverdrag krachtens zijn arti-
kel 1 lid 1 sub a van toepassing is. De vraag wordt dan wat in een dergelijke
situatie de status van het Holleman/De Klerk-verweer zou zijn.

22 Voordat deze vraag in beeld komt, moet eerst worden vastgesteld of de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden een onderwerp is dat onder
de reikwijdte valt van het Weens Koopverdrag. Een aantal uitspraken laat
zien dat rechters de beantwoording van deze vraag nog wel eens buiten
het Weens Koopverdrag plaatsen.42

De Hoge Raad echter, plaatst in het onderhavige arrest (zie hiervoor hoofd-
stuk 3) de toepasselijkheid van algemene voorwaarden binnen de context
van het Weens Koopverdrag en verwijst naar de regeling inzake ‘gap-fil-
ling’ (art. 7 lid 2 Weens Koopverdrag).

23 De theorie achter de toepassing van artikel 7 lid 2 Weens Koopverdrag
– ‘gap-filling’ – is niet eenduidig. Artikel 7 lid 2 van het Weens Koopverdrag
luidt als volgt:

‘Vragen betreffende de door dit Verdrag geregelde onderwerpen, die hier-
in niet uitdrukkelijk zijn beslist worden opgelost aan de hand van de alge-
mene beginselen waarop dit Verdrag berust, of bij ontstentenis van zoda-
nige beginselen, in overeenstemming met het krachtens de regels van
internationaal privaatrecht toepasselijke recht.’

In de diverse handboeken over het Weens Koopverdrag en in de grote hoeveel-
heid – inmiddels op het internet gepubliceerde – artikelen over het Weens
Koopverdrag, komt naar voren dat aan artikel 7 lid 2 Weens Koopverdrag een
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42 Vgl. Rb. Arnhem 17 maart 2004, NJF 2004, 457: zie ook NIPR 2004, 240: (‘Omdat in de genoemde
bepalingen van het Weens Koopverdrag de toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet uit-
drukkelijk is geregeld zal de vraag daarnaar moeten worden beantwoord aan de hand van het
verder toepasselijke materiële recht (art. 7 lid 2 Weens Koopverdrag)’); Rb. Arnhem 30 juni 2004,
NIPR 2004, 240, Rb. Zwolle 22 januari 2003, LJN AF3345, 62837HA ZA 01-112. Vgl. Rechtbank van
koophandel Hasselt, 1 juni 2005 (A.R. 05/1505): ‘Het feit of de algemene voorwaarden deel uitma-
ken van aanbod of aanvaarding inzake het Weens Koopverdrag is behoudens in art. 8.01. (zie
‘Algemene Bepalingen en interpretatie’ in Van Houtte, H., Erauw J. en Wautelet P. (eds), het Weens
Koopverdrag, Antwerpen 1997, 61 randnummer 2.12) niet geregeld door het Weens Koopverdrag,
maar door de lex contractus, dat is hier het Nederlands recht, vermits de verkoper de meest ken-
merkende prestaties dient te leveren.’ Zie ook Rb. Zutphen 29 mei 1997, NIPR 1998, 110.
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uitgebreide totstandkominggeschiedenis is voorafgegaan.43 Daaruit lijkt te
volgen dat toepasselijkheid van algemene voorwaarden niet onder de figuur
van ‘gap-filling’ wordt gebracht.44 Ook uit een analyse van een aantal uitspra-
ken dat onder de vigeur van het Weens Koopverdrag door de hoogste 
rechtelijke instanties in een aantal andere landen is gewezen, wordt de toe-
passelijkheid van algemene voorwaarden niet aan ‘gap-filling’ verbonden.45

Algemeen wordt aangenomen dat de vraag of algemene voorwaarden rechts-
geldig zijn overeengekomen volgens de artikelen 6, 7, 8 en 9 van het Weens
Koopverdrag dient te worden beantwoord.
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43 Zie P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 102-110, zie ook J.O. Honnold, Uniform Law for
International Sales, Kluwer law international, 1999, p. 96-103, alsook S.A. Kruisinga, (Non-)confor-
mity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform con-
cept, Intersentia, 2004, p. 18-19. Vgl. H. van Houtte, Het Weens Koopverdrag, Intersentia, 1997, p. 57.
Bonell, in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: Milan (1987) 65-94.
Vgl. J. Hellner, Gap-filling by analogy, art. 7 of the U.N. Sales Convention in its Historical context,
Studies in International Law: Festskrift til Lars Hjerner (Stockholm 1990) 219-233. Zie ook Nives
Povrzenic, Interpretation and gap-filling under the united nations convention on contracts for the
international sale of goods ,1997. Vgl. Evelien Visser, Gaps in the CISG: In General and with Specific
Emphasis on the Interpretation of the Remedial Provisions of the Convention in the Light of the
General Principles of the CISG, Hoofdstuk II, <http://cisgw3.law.pace. edu/cisg/biblio/visser.html>.
Zie ook: Paul Volken, The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and Gap-filling (1986),
<http://cisgw3.law.pace. edu/cisg/biblio/volken. html#viii>.

44 Zie ook: R.I.V.F. Bertrams, Een internationale koopovereenkomst: de verhouding tussen uni-
form, nationaal en ‘partij’ recht, NIPR, 2002, p. 144.

45 Zie Oberster GerichtsHof (Oostenrijk) 14 januari 2002, (7ob301/01t): ‘Das UN-K enthalte keine
abschließende Regelung aller Rechte, die aus der Lieferung von Waren entstehen können; insbe-
sondere enthalte das UN-K keine besondere Regelung für die Beurteilung, ob Allgemeine
Geschäftsbedingungen als Bestandteil eines Angebotes zu qualifzieren sind. Diese Frage sei nach
den allgemeinen Grundsätzen des Art 14 UN-K zu beurteilen, die das äußere Zustandekommen
eines Vertrages abschließend regelten. Demnach müssten die AGB (hier die LZB der Klägerin), um
in einen Vertrag einbezogen werden zu können, nach dem dem Adressaten erkennbaren Willen
der erklärenden Partei (Art 8 Abs 1 und 2 UN-K) Bestandteil des Angebotes geworden sei.’ Zie ook
BundesgerichtHof (Duitsland) 31 Oktober 2001, [VIII ZR 60/01]: ‘Allerdings enthält das CISG keine
besonderen Regeln für die Einbeziehung standardisierter Geschäftsbedingungen in den Vertrag.
Dies wurde nicht für erforderlich gehalten, weil das übereinkommen bereits Regeln für die
Auslegung des Vertragsinhalts enthalte (Schlechtriem/Schlechtriem aaO Fn. 100). Es ist deshalb
durch Auslegung gemäß Art. 8 CISG zu ermitteln, ob die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Bestandteil des Angebots sind […]’. Vgl. Piltz, Standard terms in UN-contracts of Sale, VJ 2004 p. 233-
244 (<http://25.cisg.info/content/publikation.php?id=10>). Vgl. Tribunal Commercial de Nivelles,
19 september 1995, (R.G. 1707/09/1995):‘Dès lors, par application de l’article 19.2 de la convention de
Vienne, le contrat s’est formé aux conditions de l’offre (lesquelles se référaient aux conditions
générales) modifications contenues dans l’acceptation comprises (il n’y en avait pas quant à l’ap-
plicabilité des conditions générales). Par ailleurs, sur base notamment de l’art. 8 1 et 3 de la conven-
tion de Vienne, il y a lieu de considérer que la demanderesse avait eu connaissance ou devait avoir
connaissance en cours de négociations des conditions générales V.S.M. auxquelles toutes les offres
de la défenderesse référaient.’ Zie ook, P. Schlechtriem, I. Schwenzer Commentary on the UN
Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 136. Vgl. J.W.
Bitter, Uniforme uitleg van contracten; waar is het goed voor en hoe is het te bereiken?, NTHR
2005, p. 125. Zie ook: Wessels en Van Wechem, Aandachtspunten bij internationaal contracteren,
Kluwer 2002, p. 35.
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24 Om de vraag naar de eventuele betekenis van een Holleman/De Klerk-
verweer binnen het Weens Koopverdrag te beantwoorden, hebben wij
allereerst bezien op welke wijze de Nederlandse rechtspraak omgaat met
toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder de vigeur van het
Weens Koopverdrag. Zo’n vijftien jaar Nederlandse rechtspraak laat een
diffuus beeld zien waar het gaat om de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten.46 De internationale
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46 Zie voor een overzicht van Nederlandse rechtspraak: André Janssen, The Application of the
CISG in Dutch Courts, in: Quo Vadis CISG, Celebrating the 25th anniversary of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Bruylant, 2005, p. 143 e.v.
Voor een overzicht van buitenlandse rechtspraak verwijzen wij naar Plitz, Standard Terms in
UN-Contracts of Sale, VJ 2004, p. 233-244. In zijn analyse komt in de diverse uitspraken het vol-
gende naar voren: de verwijzing naar de algemene voorwaarden en de tekst van de algemene
voorwaarden dient te geschieden in de taal van de wederpartij of de taal van het
(hoofd)contract, de tekst van de algemene voorwaarden dient aan de andere partij te worden
verstrekt op het moment van de acceptatie van het aanbod [dit standpunt is bekriti-
seerd,MW/EvW], de verwijzing dient uiterlijk op het moment van acceptatie te zijn geschied,
een uitdrukkelijke acceptatie van de algemene voorwaarden is niet vereist. Vgl. Bun-
desgerichtshof 31 oktober 2001, online beschikbaar via <http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/011031g1.html>; Landgericht Heilbronn 15 september 1997, online beschikbaar via
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html>; Rechtbank van Koophandel Hasselt 2 juni
1999, online beschikbaar via <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990602b1.html>; Oberlan-
desgericht Hamm 8 februari 1995, online beschikbaar via <http://cisgw3.law. pace.edu/
cases/950208g3.html>; Landgericht Kassel 15 februari 1996, online beschikbaar via
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960215g1.html]; Rechtbank van Koophandel Hasselt 2
december 1998, online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1998-
12-02.html> (‘De rechtbank komt tot de bevinding dat factuurvoorwaarden, waarvan niet is
aangetoond dat de koper er kennis van heeft, in geen geval de bepalingen van het Weense
Koopverdrag terzijde kunnen schuiven of aanvullen.’); Rechtbank van Koophandel Tongeren
25 januari 2005 (Scaforn International BV & Orion Metal BVBA v. Exma CPI SA), online beschik-
baar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/2005-01-25.html>: ‘In casu ligt er
geen bewijs voor dat de BV SACAFOM, bij de totstandkoming van de ....... overeenkomsten die
de grondslag uitmaken van de discussie tussen partijen, kennis genomen heeft van de alge-
mene voorwaarden van SA EXMA en deze alsdan aanvaard heeft. De algemene voorwaarden
van de SA EXMA kunnen derhalve geen toepassing vinden.’; Rechtbank van Koophandel 13
april 2000, online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/2000-04-
13.html>; Cour d’Appel Grenoble 23 oktober 1996 (Gaec des Beauches v. Teso Ten Elsen), online
beschikbaar via <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/961023f1.html>: ‘Que le
renvoi aux conditions générales n’apparaît que dans la confirmation de commande du 09 mai
1990 adressée par la société Ten au Scea Les Beauches; Qu’il est ainsi formulé ‘nous vous
remercions pour la commande que vous nous avez passée et la confirmons sur la base de nos
conditions générales au verso comme suit:’; Que la confirmation de commande n’est pas sig-
née du SCEA; Que la commande et les autres correspondances échangées entre les parties sont
écrites en Français; Que les conditions générales sont écrites en langue allemande, en petits
caractères grisés; Qu’elles sont illisibles à l’oeil nu.’; en Cour d’Appel Paris 15 oktober 1997
(Sodime-La Rosa v. Softlife), online beschikbaar via <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/
db/cases2/971015f1.html>: ‘En l’espèce, les conditions générales de vente de la société Sodime-
La Rosa, comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris,
figuraient au verso de la facture. La clause n’ avait ainsi pas été acceptée au moment de la con-
clusion du contrat; au surplus, le recto de la facture ne comportait pas de renvoi exprès aux
conditions générales.’
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dimensie en de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt lang
niet in alle gevallen onderkend.47 In de gevallen waarin in de rechtspraak
wel rekening wordt gehouden met de toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (of de voorganger, de eenvormige Koopwetten uit 1964,
LUF/LUVI) wordt niet zelden naar een pragmatische oplossing gezocht,
zonder diep in te gaan op theoretische aspecten. In deze context wijzen wij
op de volgende uitspraken.48

In een arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch uit 1996 werd aangenomen dat
Nederlands recht, Duits recht en Weens Koopverdrag niet tot verschillende
uitkomsten zullen leiden:49

‘Op totstandkoming en inhoud van de overeenkomst is van toepassing
het Weens Koopverdrag. […] In het onderhavige geval bestaan echter,
voor de vraag of de algemene voorwaarden […] tussen partijen gelden
geen relevante verschillen tussen het Weens Koopverdrag (art. 9), het
Duitse recht (waarbij aangetekend moet worden […] dat Peters geen
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47 Zie voor een recent voorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 1 februari 2005, NJF 2005, 298.
48 Zie: Rb. Dordrecht (1991), Rb. Dordrecht 30 januari 1991, NIPR 1991, 161 ‘Zowel Nederland als

Duitsland zijn partij bij […] Verdrag houdende eenvormige koopwet […]. Ingevolge de op dat
verdrag gebaseerde eenvormige koopwet moet ook naar Duits recht worden aangenomen dat
de door Tuchwerk gestelde algemene voorwaarden van toepassing zijn, nu Mister Mode niet
heeft betwist dat die voorwaarden op de door haar ontvangen opdrachtbevestiging waren
vermeld, partijen al eerder zaken met elkaar hadden gedaan en Mister Mode nimmer tegen
toepassing van die voorwaarden heeft geprotesteerd.’ Rb. Arnhem 6 juni 1991, NIPR 1992, 98:
‘De partijen twisten over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Van den IJssel
meent dat de gelding ervan moet worden aangenomen omdat hij ter gelegenheid van de eer-
ste transactie een exemplaar in de Engelse taal aan Tilly heeft toegezonden en afgezien daar-
van, omdat op alle facturen naar die voorwaarden wordt verwezen, zodat Tilly na de ont-
vangst van de eerste factuur wist dat Van den IJssel die voorwaarden hanteerde. Waarom het
hier gaat is het antwoord op de vraag of Tilly de gelding van de voorwaarden van Van den
IJssel heeft aanvaard in de zin van art. 6 lid 2 LUF. Zou komen vast te staan dat Van den IJssel
haar voorwaarden heeft toegezonden en dat deze ook door Tilly zijn ontvangen, dan recht-
vaardigt het daarop uitblijven van enige reactie van Tilly het vertrouwen van Van den IJssel
dat Tilly de voorwaarden heeft aanvaard. Anders dan Van den IJssel meent, is in het onderha-
vige geval daarvoor niet als voldoende de enkele omstandigheid dat op andere facturen naar
de algemene voorwaarden wordt verwezen.’ Rb. Arnhem 14 november 1991, NIPR 1992, 649:
‘Uit het hiervoor overwogene […] volgt dat de vraag of de algemene voorwaarden van
Dromedario deel uitmaken van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst beantwoord
moet worden aan de hand van de bepalingen van het LUF. […] Daarvan uitgaande wordt het
betoog van Dromedario dat Amani in de gelegenheid is gesteld (of de mogelijkheid heeft
gehad) van de voorwaarden kennis te nemen, verworpen. Onder deze omstandigheden kan
niet worden aanvaard dat de voorwaarden van Dromedario stilzwijgend op de eerste koop-
overeenkomst van toepassing zijn geworden […] Nu overigens niet is gesteld of gebleken dat
aanvaarding van de algemene voorwaarden op een andere aan het bepaalde in art. 6 LUF
beantwoordende wijze is geschied, maken deze voorwaarden noch deel uit van de eerste,
noch van de daarna gesloten overeenkomsten.’

49 Hof  ‘s-Hertogenbosch 24 april 1996, NIPR 1996, 235.

01_totaal_VrA_3_2005_052640  01-02-2006  10:15  Pagina 97

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



“kaufman” is), en het Nederlandse recht.[…] Aangenomen dient te wor-
den dat Peters uit hoofde van zijn ervaringen als ondernemer op de
hoogte is van de omstandigheid dat binnen en buiten Nederland het
gebruik van algemene voorwaarden wijd verbreid is; op het gebruik
daarvan kan hij bedacht zijn; bij de aan de orde zijnde bepalingen gaat
het niet om zodanige bedingen dat hij daarop niet bedacht heeft hoe-
ven zijn. […] Kulmbacher bedient zich van voorwaarden die naar zij
stelt in Duitsland in haar branche gebruikelijk worden overeengeko-
men […]. Op grond van het vorenoverwogenen moet ervan uitgegaan
worden dat de bepalingen van het Deutscher Garnkontrakt deel zijn
gaan uitmaken van de overeenkomst.’

Het Hof toetste vervolgens een aantal clausules aan (intern) Nederlands
recht, oordeelt dat deze clausules deze toets kunnen doorstaan en meent
vervolgens dat niet aannemelijk is dat zulks naar Duits recht c.q. het toe-
passelijke verdragsrecht anders zal zijn. Iets vergelijkbaars deed de recht-
bank Middelburg. Zij paste anno 1999 – voorzover het de toepasselijkheid
van algemene voorwaarden betreft – een anti-kiesregel toe:50

‘De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is niet betwist.
[…] Monopanel betwist de toepasselijkheid van de Smecona voor-
waarden […]. Die enkele verwijzing is echter zowel naar Frans als
naar Nederlands recht eveneens onvoldoende om gebondenheid
van Monopanel aan Smecona-voorwaarden tot stand te brengen.’

Een ander voorbeeld betreft een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest van
Hof ’s-Hertogenbosch uit 2002.51

‘Grief I stelt de vraag aan de orde of de algemene voorwaarden
van Sicamus deel uitmaken van de koopovereenkomst van
december 1997. […] het Hof stelt voorop dat voor de inhoud van de
koopovereenkomst en derhalve ook voor de toepasselijkheid van
algemene voorwaarden bepalend is het verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten de betreffen-
de roerende zaken […]. Het Verdrag gaat voor de totstandkoming
van overeenkomsten uit van het model van aanbod en aan-
vaarding en kent geen afzonderlijke bepalingen over de toepasse-
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50 Rb. Middelburg 1 december 1999, NIPR 2000, 114, waarbij juist wel de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden werd aangenomen.

51 Hof  ‘s-Hertogenbosch 16 oktober 2002, NIPR 2003, 192. Zie over dit arrest: S. Kruisinga, NTHR
2004, p. 60 e.v.
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lijkheid van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden
van het Sicamus zijn derhalve slechts van toepassing voor zover
die toepasselijkheid door Sicamus bij haar aanbod is bedongen en
dat aanbod door Keulen c.s. is aanvaard. Het is een vraag van uit-
leg van het verdrag of in dit verband noodzakelijk is dat de alge-
mene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst
door Sicamus aan Keulen zeer eens ter hand waren gesteld, dan
wel kunnen zij er op andere wijze kennis konden nemen van de
inhoud van die voorwaarden. Bij die uitleg dient ingevolge artikel
7 CISG te worden gelet op het internationale karakter van het ver-
drag en met de noodzaak van eenvormigheid in de toepassing
ervan; die uitleg dient bovendien de naleving van de goede trouw
in de internationale handel te bevorderen.’

Vervolgens betrekt het Hof in zijn oordeel de Unidroit Principles of
International Commercial Contracts om vast te stellen wat als gemeen-
schappelijke principes van de diverse rechtsstelsels kan worden
beschouwd.52 Volgens het Hof laten deze Principles zich in de toelichting
op artikel 2.20 wel uit over de vraag of voor aanvaarding nodig is dat de
wederpartij van de gebruiker van de voorwaarden de inhoud daarvan
kent, maar niet over de vraag of wezenlijk is dat de wederpartij een rede-
lijke mogelijkheid heeft gehad om de voorwaarden te kennen en of de
goede trouw meebrengt dat de gebruiker van de voorwaarden het initia-
tief neemt om die mogelijkheid aan zijn wederpartij te bieden, bijvoor-
beeld door de voorwaarden voor of bij het sluiten overeenkomst aan de
wederpartij ter hand te stellen. Het antwoord op de eerste vraag is niet
zonder meer beslissend voor de laatste.
Het Hof stelt feitelijk vast dat de algemene voorwaarden eerst veertien
dagen na levering van de zaken door de koper zijn ontvangen en conclu-
deert vervolgens dat niet kan worden gezegd dat daarmee de toepasselijk-
heid van algemene voorwaarden door de koper aanvaard is, zodat de alge-
mene voorwaarden niet van toepassing zijn.
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52 Vgl. Maja Stanivukovic , Remarks on the manner in which the Principles of European Contract
Law may be used to interpret or supplement Article 8 CISG, <http://cisgw3.law.pace.
edu/cisg/text/anno-art-08.html#udfn53>.
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25 Bestudering van deze – en andere – rechtspraak53 laat zien dat in recht-
spraak nogal pragmatisch wordt omgegaan met de beantwoording van de
vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn. 54 De Nederlandse
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53 Vergelijk ook: Hof Amsterdam 20 november 1997, NIPR 1998, 220; Hof Arnhem 9 februari 1999,
rolnr. 97/805; Rb. Zutphen, 29 mei 1997, 1242 HAZA 95-934; Ktg. Nijmegen 23 januari 1998, NIPR
1999, 306; Hof Arnhem 27 april 1999, NIPR 1999, 245; Rb. Arnhem 8 juli 1999, NIPR 251; Rb.
Rotterdam 14 oktober 1999,NIPR 2000, 29; Rb. Utrecht 12 mei 1999,NIPR 2000, 33; Rb. Arnhem 22
juni 2000, NIPR 2000, 289; Hof Arnhem, 21 november 2000, NIPR 2001, 14; Rb. Rotterdam, 19 juli
2001, NIPR 2002, 111; Rb. Zwolle, 21 mei 2003, NIPR 2004, 34; Rb. Arnhem, 17 maart 2004, NIPR
2004, 240; Hof Arnhem, 2 december 2003, NIPR 2005, 29; Oberlandesgericht Wien 1 juni 2004,
online beschikbaar via <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/040601a3.html>;
Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 januari 1995 (Mabo v. Martens), online beschikbaar
via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1995-01-17.html>; Hof van Beroep
Antwerpen 18 juni 1996, online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/
cases/1996-06-18.html>; Hof van Beroep Antwerpen 4 november 1998 (I.S. Trading v. Vadotex),
online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1998-11-04.html>;
Hof van Beroep Brussel 7 september 1999 (I.C.N. Pharmaceuticals Holland v. Dilco), online
beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1999-09-07.html>; Hof van
Beroep Gent 3 maart 2003, online beschikbaar via http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/
cases/2003-03-03.html>; Rechtbank van Koophandel Hasselt 24 januari 1995 (Wilvorst
Herenmode v. Erarts), online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/
cases/1995-01-24t.html>; Rechtbank van Koophandel Hasselt 18 oktober 1995, online beschik-
baar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1995-10-18.html>; Rechtbank van
Koophandel Hasselt 1 maart 1995 (J.P.S. v. Kabri Mode), online beschikbaar via
<http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/1995-03-01.html>; Rechtbank van Koop-
handel Ieper 18 februari 2002 (L. v. SA C.), online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.
ac.be/ipr/eng/cases/2002-02-18.html>; Rechtbank van Koophandel Veurne 25 April 2001 (BV
BA G-2 v. AS C.B.), online beschikbaar via <http://www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/
WK/2001-04-25.html>; en Oberlandesgericht Linz 8 augustus 2005, online beschikbaar via
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050808a3.html>.

54 Hierbij willen wij ook nog wijzen op een wel zeer omslachtig gemotiveerde uitspraak van het
Hof van Gent van 4 oktober 2004, 54 (Hof van Gent van 4 Oktober 2004, 2003/AR/2763,
<www.law.kuleuven.ac.be/ipr/eng/cases/2004-10-04.html>). Het betrof een overeenkomst tus-
sen in Nederland en in België gevestigde partijen: ’Beide overeenkomsten, voorwerp van respec-
tievelijk zowel de aanspraken vanwege de appellante als die van de geïntimeerde, hebben
betrekking op een internationale koopverkoop van roerende lichamelijke zaken, gesloten na
1 november 1997, zodat het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale
koopverkoop van roerende lichamelijke zaken van toepassing is (het Weens Koopverdrag of
CISG). […] Met toepassing van art. 1, 1) a CISG is het verdrag dan ook van toepassing. Het is van
rechtstreekse gelding. In beginsel mogen de partijen er evenwel van afwijken (cf. art. 6. CISG).
Partijen hebben op algemene wijze de toepassing van het verdrag niet uitgesloten.[…] Met toe-
passing van art. 3 van het Verdrag van Rome dat het voor onderhavige zaak toepasselijke IP.R.
uitmaakt, wordt een overeenkomst beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen.
Deze rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan en voldoende blijken uit de bepalingen van de
overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Art. 8, 1 van het Verdrag van Rome bepaalt
dat het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of van een bepaling ervan worden
beheerst door het recht dat ingevolge dit Verdrag toepasselijk zou zijn, indien de overeenkomst
of de bepaling geldig zou zijn. Met toepassing van art. 4, 1 en 2 van het Verdrag van Rome, zijn de
overeenkomsten beheerst door het Nederlands recht, aangezien de meest kenmerkende presta-
tie in de overeenkomsten deze is van de verkoper, de geïntimeerde, wiens vestiging/hoofdbe-
stuur zich in Nederland bevindt. Het Nederlands recht is de ‘lex contractus’. […] Er zij meteen
onderstreept dat uit de adiëring van een Belgische rechtbank door de geïntimeerde geen enkele
conclusie kan worden getrokken naar het toepasselijke recht. Door de zaak voor een Belgische
rechtbank te brengen heeft de geïntimeerde geenszins een rechtskeuze gedaan noch enige
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rechtspraak geeft weinig tot geen concrete ‘tools’ aan de hand waarvan
een beleid in het licht van het op een juiste wijze van toepassing verklaren
van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag kan worden
vormgegeven. De gepubliceerde rechtspraak heeft een ad-hockarakter,
hetgeen niet geheel bevreemdt omdat de uitspraken merendeels feitelijk
van aard zijn.55 De vraag of er ruimte kan toekomen aan een verweer als
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afstand desbetreffend. […] De vraag nopens de wilsovereenstemming beperkt zich in essentie
tot de vraag naar de al dan niet toepasselijkheid van de koop- en leveringsvoorwaarden die door
de geïntimeerde zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam. Bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag dient het Nederlands recht te wor-
den toegepast (cf. supra). […] Onder art. 15.1 van deze voorwaarden staat dat alle met de verkoper
aangegane overeenkomsten beheerst worden door het Nederlands recht, waarop de algemene
voorwaarden als aanvulling gelden, en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich niet
daartegen verzetten, als afwijking gelden. Aldus moeten partijen geacht worden de rechtskeuze
van het Nederlands recht te hebben gedaan. Wat het Nederlands recht betreft, er zij aangemerkt
dat dit niet meteen het koopverkooprecht betekent zoals opgenomen in het Nederlands
Burgerlijk Wetboek. Zoals in België is het Weens Koopverdrag opgenomen in het nationaal recht
en is er meteen van toepassing zoals overigens reeds vermeld in punt I.A. hierboven: waar de
overeenkomsten internationale koopverkoopovereenkomsten betreffen, is het CISG (Weens
Koopverdrag) immers van toepassing. De voormelde algemene verkoop- en leveringsvoor-
waarden worden toegepast in zoverre deze afwijken van het CISG én in zoverre de partijen
omtrent de toepasselijkheid ervan ook het debat aangaan.’

55 Wat opvalt is dat de vele (ook internationale) uitspraken die wij hebben geanalyseerd, geen
antwoord op de vraag geven wat rechtens is wanneer in de algemene voorwaarden zelf de toe-
passelijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Wanneer beide partijen bij een inter-
nationale koopovereenkomst gevestigd zijn in landen die partij zijn bij het Weens
Koopverdrag, dient naar onze mening de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aan
de hand van die verdragsbepalingen te worden vastgesteld. Er is dan, zoals uit het hiervoor
betoogde blijkt, geen ruimte voor toepassing van het IPR . In dat geval dient dan aan de hand
van art. 6 Weens Koopverdrag in combinatie met art. 8 en 9 van het Weens Koopverdrag eerst
worden vastgesteld (uitgelegd) of deze ‘opting out’ op een juiste wijze heeft plaatsgevonden.
Maar wat is hierbij de volgorde? Moet nu eerst aan de hand van de rechtskeuze in de algemene
voorwaarden worden vastgesteld of het Weens Koopverdrag van toepassing is en mocht dat zo
zijn, vervolgens aan de hand van het Weens Koopverdrag te worden bepaald of de algemene
voorwaarden van toepassing zijn? Of moet eerst worden vastgesteld of de algemene voor-
waarden van toepassing zijn en dan eerst wanneer zich een conflict voordoet, worden vastge-
steld of dat conflict volgens het gekozen recht dient te worden opgelost of volgens het Weens
Koopverdrag (vgl. Rb. Zwolle, 21 mei 2003, LJN. AH 8762: ‘In dit verband zal eerst de vraag moe-
ten worden beantwoord of de algemene inkoopvoorwaarden van Remeha van 19 maart 1999,
waarin de werking van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten, onderdeel uit-
maken van de overeenkomsten tussen partijen. In aanmerking genomen dat partijen het er
over eens zijn dat eventueel aanvullend op het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toe-
passing is, zal de rechtbank de vraag naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
aan de hand van Nederlands recht beantwoorden. Ingevolge art. 6:247, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek is afdeling 6:3 van dit wetboek in dit geval niet van toepassing, zodat
genoemde vraag dient te worden beantwoord aan de hand van algemene regels van aanbod en
aanvaarding’). We weten het niet. Op grond van de gepubliceerde rechtspraak terzake het
Weens Koopverdrag, valt geen conclusie te trekken, waarschijnlijk omdat wanneer het Weens
Koopverdrag rechtsgeldig is uitgesloten, de uitspraken daardoor niet in de databanken met
betrekking tot de rechtspraak op het Weens Koopverdrag, worden opgenomen. Een aspect valt
wel op. In bijna alle door ons geraadpleegde Belgische uitspraken wordt zo goed als standaard
opgenomen de zinsnede: ‘Partijen hebben niet uitdrukkelijk de interne wet van een bepaald
land aangegeven’, hetgeen het hiervoorgaande lijkt te bevestigen.
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artikel 8 lid 2 EVO, of beter gezegd als verwoord in het Holleman/de Klerk-
arrest, zijn wij – afgezien van de vermelde uitspraken in het Belgische
recht – niet tegengekomen.

26 Hier dient ons inziens in het kader van het Weens Koopverdrag een
keuze te worden gemaakt. Of het verweer wordt (verkapt) beschouwd als
een inhoudsverweer, in welk geval er veel voor te zeggen is dat het ver-
weer ziet op de effectueerbaarheid van de betreffende clausules, zodat aan
de hand van artikel 4 van het Weens Koopverdrag moet worden bezien of
een dergelijk verweer mogelijk is. Of het verweer wordt beschouwd als een
beroep op uitleg.56 In dat laatste geval lijkt een nadere beschouwing van
artikel 8 van het Weens Koopverdrag noodzakelijk. De voormelde artike-
len luiden als volgt:

‘Artikel 4
Dit Verdrag regelt uitsluitend de totstandkoming van koopovereen-
komsten en de rechten en verplichtingen van verkoper en koper voort-
vloeiend uit een zodanige overeenkomst. Behoudens voorzover uit-
drukkelijk anders is bepaald in dit Verdrag, heeft het in het bijzonder
geen betrekking op:
a. de geldigheid van de overeenkomst of van de daarin vervatte

bedingen, dan wel de bindende kracht van gewoonten;
b. de gevolgen die de overeenkomst kan hebben voor de eigendom

van de verkochte zaken.

Artikel 8
1. Voor de toepassing van dit Verdrag dienen verklaringen afgelegd
door en andere gedragingen van een partij te worden uitgelegd in
overeenstemming met haar bedoeling, wanneer de andere partij die
bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn.
2. Indien het voorgaande lid niet van toepassing is, dienen verklarin-
gen afgelegd door, dan wel andere gedragingen van een partij te wor-
den uitgelegd overeenkomstig de zin die een redelijk persoon van gelij-
ke hoedanigheid als de andere partij in dezelfde omstandigheden
hieraan zou hebben toegekend.
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56 Vgl. Joseph Lookofsky, CISG Case Law in Scandinavia, in: Quo Vadis CISG, Celebrating the 25th

anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, Bruylant, European Law Publishers, (2005), p. 175 e.v. die beschrijft dat in Scandinavië
de rechters ‘ […] might well take a restrictive stance as regards the incorperation or interpreta-
tion of terms which purport to deny merchant-buyers the fundemental protection provided
by the CISG gap-filling regime.’ Er is rechtspraak waarbij geldigheidachtige kwesties via de
uitleg (art. 8) of de gewoonten (art. 9) worden afgedaan.
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3. Bij het bepalen van de bedoeling van een partij of de zin die een
redelijk persoon daaraan zou hebben toegekend, dient naar behoren
rekening te worden gehouden met alle ter zake dienende omstandig-
heden van het geval, waaronder begrepen de onderhandelingen, even-
tuele handelwijzen die tussen partijen gebruikelijk zijn, gewoonten en
alle latere gedragingen van partijen.’

27 In het algemeen kan het volgende over deze bepalingen worden opge-
merkt. Artikel 4 beperkt de reikwijdte van het Weens Koopverdrag doordat
de toepasselijkheid zich slechts uitstrekt tot de totstandkoming van de
koopovereenkomst en tot de rechten en de verplichtingen die voor de
koper en verkoper uit de overeenkomst voortvloeien. Bij toepassing van
artikel 4 onder a is van belang te onderkennen dat het begrip ‘geldigheid’
moet worden uitgelegd aan de hand van de bepalingen van het Weens
Koopverdrag (art. 7).57 In beginsel valt de toetsing van de geldigheid van
contractsbepalingen, zoals algemene voorwaarden, buiten de reikwijdte
van het Weens Koopverdrag.58

28 Artikel 8 van het Verdrag geeft regels inzake de uitleg van door partij-
en afgelegde verklaringen. Om die reden zal per geval moeten worden
bezien of de geldigheid aan de hand van het toepasselijke interne nationa-
le recht, of krachtens uitleg conform artikel 8 moet plaatsvinden. De bin-
dende kracht der gewoonten is in het licht van artikel 9 hierbij van groot
belang. Deze bindende kracht dient echter door het toepasselijke recht te
worden vastgesteld.
Uit artikel 859 Weens Koopverdrag volgt de regel dat de verklaring moet
worden uitgelegd volgens de subjectieve bedoeling van de uitbrenger. Dit
heeft echter als voorwaarde dat de ontvanger de bedoeling daarvan kende
of daarvan niet onkundig kon zijn. Het gaat hier om de wetenschap van de
ontvanger of hij (subjectief) de bedoeling, met inachtneming van de eisen
van de goede trouw (art. 7 lid 1) en met inachtneming van de handelsge-
bruiken (art. 9 lid 2), kende of daarvan niet onkundig kon zijn.
Specialistische kennis of specifieke kennis van de ontvanger wordt aan
hem toegerekend. Wanneer de bedoeling van de ene partij aan de andere
partij niet kenbaar was, geldt dat hun bedoeling op een objectieve wijze
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57 Vgl. Kevin Bell, The sphere of Application of the Vienna Conventions on Contracts for the
International Sale of Goods, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/bell.html>.

58 Vgl. André Janssen, The Application of the CISG in Dutch Courts, in: Quo Vadis CISG,
Celebrating the 25th anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Bruylant, European Law Publishers, (2005), p. 137.

59 E. Allan Farnsworth, Article 8, in Bianca-Bonell, Commentary on the International Sales Law,
Giuffrè: Milan (1987) 95-102.
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dient te worden vastgesteld. Uitgangspunt is de wijze waarop een redelijk
persoon onder dezelfde omstandigheden de verklaring zou hebben opge-
vat. Gezien het internationale handelsverkeer worden hoge eisen gesteld.
Het gaat om de visie van een specialist die op de hoogte is van de handels-
gebruiken en de terminologie in de sector, de verschillende typen van
overeenkomsten en het daarbij behorende taalgebruik. Bovendien moet
deze bekend zijn met de gebruikelijke wijze van totstandkoming en afwik-
keling van die overeenkomsten.

29 De cruciale vraag is nu of de acceptant van algemene voorwaarden zich
erop kan beroepen dat ondanks acceptatie van de algemene voorwaarden,
zijn wil niet geacht kan worden van toepassing te zijn geweest op alle clau-
sules uit die algemene voorwaarden. In het meest recente handboek op het
Weens Koopverdrag wordt bijvoorbeeld over verrassende clausules het vol-
gende opgemerkt:

‘If standard terms include surprising clauses, these will not be incorpo-
rated into the contract, even if the remaining terms successfully beco-
me part of the contract. Insofar the other party may misjudge the intent
of the party making the statement (Article 8(1)). Moreover, such a clause
does not correspond to a term that a reasonable person in the shoes of
the other party would have accepted had it been aware of it. Thus, in
order for it to not be incorporated, the other party must not have been
aware of the clause. Furthermore, the clause must be by virtue of its con-
tent, language, or presentation of such a character that I could not rea-
sonably have been expected by the other party. This second require-
ment is quite demanding; the more common standard terms used, the
less often will it be met. In light of Article 4 (a) it must be remembered
that these clauses are only be examined regarding their surprising cha-
racter, since Articles 8, 14 et seq can only judge on that issue.’60

Wat opvalt in het voornoemde citaat is, dat het leerstuk ‘andersom’ in arti-
kel 8 wordt geplaatst dan bij het arrest Holleman/De Klerk het geval was. 61

In het arrest ging het om het vermeende opgewekte vertrouwen door de
acceptant van de algemene voorwaarden. De gebruiker van de algemene
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60 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 138-139.

61 Jongeneel refereert in zijn bespreking van het Duitse recht inzake verrassende bedingen aan
het arrest Holleman/De Klerk, en trekt hiermee de parallel tussen dit arrest en het Duitse leer-
stuk over deze verrassende bedingen. R.H.C. Jongeneel, De Wet algemene voorwaarden en het
AGB-Gesetz, Kluwer 1991, p. 217 noot 208.
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voorwaarden mocht niet gerechtvaardigd ervan uitgaan dat de acceptatie
van de acceptant zo mocht worden uitgelegd als dat hij de volledige set
algemene voorwaarden had geaccepteerd. Uit het citaat hiervoor lijkt te
volgen dat het onder het Weens Koopverdrag andersom is. Wil de weder-
partij voorkomen dat een ‘verrassende clausule’ deel uitmaakt van de
overeenkomst, dan mag hij daarmee niet bekend zijn geweest. De achter-
liggende reden is echter dat het in deze benadering om de uitleg van de
verklaring afgelegd door de gebruiker gaat. Dus er vindt in deze benadering
geen correctie plaats op de ‘aanvaarding van de algemene voorwaarden’62

maar op ‘het aanbod van de algemene voorwaarden’.63

Wij merken op dat het gestelde rechtsgevolg – de clausule blijft buiten toe-
passing – nergens expliciet in het Weens Koopverdrag is geregeld, noch
ons inziens valt te distilleren uit de grondbeginselen van het Weens
Koopverdrag als bedoeld in artikel 7 lid 2 van het verdrag.

In het zelfde handboek wordt ook gesteld dat:

‘Under prevailing opinion, challenging statements due to defecti-
ve intent, is a validity question and therefore left to domestic law
under Article 4(a). According to this reasoning, the consequences
of the discrepancy between statement content and actual intent
under Article 8 (2) are not regulated in the Convention.’64

30 Het komt ons voor dat er evenveel voor te zeggen zou zijn om de
Holleman/De Klerk-tournure via artikel 4 buiten het Weens Koopverdrag
te plaatsen als regel van onderliggend nationaal recht, voorzover dit
onderliggende toepasselijke recht het Nederlandse recht zou zijn. Dit
schept ook meer duidelijkheid over de rechtsgevolgen. Is dit vreemd? Naar
onze mening zeker niet. Wanneer bijvoorbeeld bij een internationale koop-
overeenkomst het Duitse recht het onderliggende Duitse recht zou zijn,
dan kan de nietsvermoedende wederpartij aan intern Duits rechtelijke
regels inzake restricties aan het gebruik van algemene voorwaarden wor-
den gehouden. De effectueerbaarheid van bijvoorbeeld algemene voor-
waarden is een onderwerp dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 4
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62 Vgl. art. 3:35 BW.
63 Vgl. tevens de tekst van art. 18 lid 1 Weens Koopverdrag: ‘een verklaring afgelegd door, of een

andere gedraging van de wederpartij, waaruit blijkt van instemming met een aanbod, is een
aanvaarding. Stilzwijgen of niet reageren geldt op zichzelf niet als aanvaarding.’

64 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Oxford University Press, 2005, p. 114.

01_totaal_VrA_3_2005_052640  01-02-2006  10:15  Pagina 105

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



wordt overgelaten aan het onderliggende toepasselijke recht.65 Wat wij
hiermee trachten aan te geven is dat het verrassende resultaat dat wel-
licht besloten ligt in (onverwachte) toepassing van een nationale regeling,
niet doorslaggevend is voor het antwoord op de vraag of die regeling kan
worden toegepast.66 Echter, de literatuur is hier niet duidelijk over, maar
lijkt te tenderen naar een oplossing binnen het Weens Koopverdrag.67 Wat
opvalt is dat wij nergens in de internationale literatuur zijn tegengeko-
men dat deze regel zich procedureel ‘vertaalt’ in een ‘verweer’. Vanuit die
kant benaderd lijkt inpassing binnen het Weens Koopverdrag wel de
meest geëigende plaats om deze regel te behandelen. De primaire vorde-
ring zal namelijk wel haar oorsprong vinden in een bepaling van het
Weens Koopverdrag.

8 Conclusie

31 Het internationale kooprecht is een bepaald fascinerend rechtsgebied.
Het gevoelen bekruipt echter dat ondanks het streven daartoe, de unifor-
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65 Peter Schlechtriem , Uniform Sales Law in the Decisions of the BundesgerichtsHof in 50 Years
of the BundesgerichtsHof, A Celebration Anthology from the Academic Community
<http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem3. html#i: ‘Accordingly, a preclusion of
the Convention or some of its provisions in standard term formulas would, if German law
governs, be subject to control under the AGBG [Allgemeine Geschäftsbedingungengesetz
(Standard Terms of Business Act)], whereas if foreign law governs, German law regulating
standard terms would in this respect only be applicable under the narrower conditions found
in Art. 12 AGBG.’

66 Vgl. Jan Hellner, in: The Vienna Convention and Standard Form Contracts, Petar Sarcevic &
Paul Volken (eds.), International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana (1986), Ch. 10, 335-
363. It is perhaps also to be regretted that the Convention does not deal with the problem of
control of standard terms in contracts. The main reason for this is simple. At the time when
work on the Convention began, the discussion on such control for contracts of sale had hardly
started. But during the long period of preparation, this discussion has become vivid, and a
number of countries have introduced such control, both by legislation and by various devices
which permit the courts to exercise considerable discretion. Unification of such control seems
as desirable as any other part of the unification of sales law. However, it must be admitted
that attaining agreement on such a subject would probably have been even more difficult
than reaching the unity that has now been achieved.’ Vgl. tevens Joseph M. Lookofsky, Loose
Ends and Contorts in International Sales: Problems in the Harmonization of Private Law Rules,
39 American Journal of Comparative Law (1991) 403-416: ‘Under the Convention scheme of
things, contractual freedom takes priority over the supplementary rule. But because the
Convention is ‘not concerned’ with validity, problems of unconscionability and reasonable-
ness must be dealt with by national law.’

67 Zie J.O. Honnold, Uniform Law for International Sales, derde druk, Kluwer Law International,
1999, 119: ‘Article 8(2) is quite different for it is concerned only with the interpretation of the
contract. A second type of domestic law denies full effect to standard terms and form
contracts prepared by one party on the ground that the other may not grasp their full import;
this type is closely related to Article 8(2).’
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miteit in de benadering van het Weens Koopverdrag ver te zoeken is.68 Dit
heeft meer te maken met de mogelijkheden binnen het Weens
Koopverdrag om naar het IPR uit te wijken dan met de onduidelijkheden
die binnen het verdrag bestaan in het kader van de precieze reikwijdte
van de artikelen 4, 6 en 7 lid 2.69

32 Het grote belang van het door ons onderzochte arrest is erin gelegen
dat de Hoge Raad lijkt aan te geven dat de vraag of algemene voorwaarden
deel uitmaken van de overeenkomst bij toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag binnen dit verdrag moet worden behandeld.70 Een doorver-
wijzing naar het onderliggende toepasselijk recht lijkt – in de visie van de
Hoge Raad – dus definitief afgesneden. Zet dit veel zoden aan de dijk? In
beginsel wel, omdat bestudering van – in ieder geval de Nederlandse –
rechtspraak op dat punt laat zien dat deze doorverwijzing naar het toepas-
selijke recht ter beantwoording van de vraag of algemene voorwaarden
van toepassing zijn, met een bepaalde regelmaat voorkomt.

33 Hoewel strikt dogmatisch behandeld – wij vonden immers maar één
Belgische uitspraak op dat punt – hebben wij dit arrest als handvat geno-
men om te onderzoeken of de in het arrest Holleman /De Klerk ontwikkel-
de regel in het internationale71 recht toepassing kan vinden. Hierbij dient
een onderscheid te worden gemaakt naar de volgende gevallen.
In het geval dat beide partijen bij de koopovereenkomst gevestigd zijn in
een verdragsluitende staat, lijkt uit de literatuur te volgen dat die vraag
binnen artikel 8 van het Weens Koopverdrag op een ‘verdragsautonome’
wijze wordt toegepast. Het verschil in die toepassing lijkt marginaal in
verhouding tot de Holleman-De Klerk-regel onder intern Nederlands
recht.
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68 Vgl. Franco Ferrari, Do Courts Interpret het CISG Uniformly?, In: Quo Vadis CISG, Celebrating
the 25th anniversary of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Bruylant, European Law Publishers, (2005), p. 23.

69 Voorzover het het door ons onderzochte onderwerp betreft viel bijvoorbeeld het volgende op.
De Franse rechter neigt ertoe om via art. 6 relatief gemakkelijk in de betreffende contracten
een uitsluiting van het Weens Koopverdrag te lezen, waar rechters uit andere landen daar
weer bepaald aarzelend in zijn. Duitse rechters zijn strenger dan rechters uit andere landen,
voorzover het de vraag betreft of algemene voorwaarden ter hand moeten worden gesteld.

70 Vanwege cassatietechnische redenen zou op deze conclusie wellicht nog wat afgedongen
kunnen worden, omdat de vraag niet expliciet in de procedure ter discussie stond. De toonzet-
ting van de overweging lijkt er echter niet op te wijzen dat de Hoge Raad er een andere
mening op na wenst te houden.

71 In het nationale Nederlandse kooprecht lijkt die toepassing niet mogelijk bij toepasselijkheid
van afdeling 6.5.3 BW (zie art. 6:232 BW).
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Wanneer niet beide partijen zijn gevestigd in een verdragsluitende staat,
dan laat – wanneer het geschil wordt voorgelegd aan een rechter die het
EVO als zijn IPR-regels moet toepassen – artikel 8 lid 2 EVO ons inziens toe
dat deze regel vol kan worden toegepast wanneer moet worden vastge-
steld aan de hand van welk recht een bepaling uit de algemene voor-
waarden moet worden toegepast.
Naar onze mening moet in internationale procedures het potentiële
belang van deze regel derhalve niet worden onderschat.
34 Heeft het besproken arrest nu een onjuiste uitkomst? Theoretisch
gezien weten we dat niet. Een en ander hangt namelijk af van de inhoud
van het Belgische recht op dat punt. Praktisch gezien, in de onderzochte
uitspraken over toepasselijkheid van algemene voorwaarden en het
Weens Koopverdrag, zijn wij geen geval tegengekomen waarbij in een
situatie waar de wederpartij heeft getekend voor de algemene voor-
waarden en deze op de achterzijde stonden afgedrukt, deze algemene
voorwaarden niet allemaal van toepassing waren. Dus, het zal in soortge-
lijke gevallen wel niet zo’n vaart lopen.
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