
De juridische toekomst

Meer aandacht voor

buitenlands recht

Afnemers en Jeveranciers in andere landen,
iowel binnen als buiten Europa, iijn voor
ondernemers van groeiend belang. Met het
internationaler worden van de bedrijfsuit-
oefening, krijgt een ondernemer ook steeds
vaker met buitenlands recht te maken.

Ter beperking van schade of kosten is het
belangrijk om goed na te den ken over de
juridische aspecten van de relaties met het
buitenland.

De aandacht die aan juridische voorzorgmaatre-
gelen wordt be5teed, dient te worden gekoppeld
aan de omvang van de ri5ico's, wat per activiteit
en land kan verschillen, Een aantal belangrijke
aandacht5gebieden wordt hierna genoemd,

Contractsvoorwaarden
Essentieel is onder welke voorwaarden door de
Nederlandse (NL) ondernemer wordt gecontrac-
teerd met de buitenlandse partij, Daarbij moet ook

goed worden gekeken naar de mogelijkheden die
de NL ondernemer heeft al5 hij ontevreden is over

de pre5taties van deze wederpartij,
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Niet alleen de voor het product of de dien5t 5peci-

fieke kenmerken, zoals een goede be5chrijving van

de pre5tatie van de wederpartij, beperking van de
aansprakelijkheid en financiële zekerheid, spelen
een ro!. Van groot belang is welk recht op de over-

eenkom5t van toepas5ing is of wordt verklaard,
in welk land er eventueel geprocedeerd dient te
worden en welke mogelijkheden de NL onder-

nemer heeft om een verkregen uit5praak ten
uitvoer te leggen in andere landen,

Het is natuurlijk het gemakkelijk5t als Nederland5
recht van toe passing wordt verklaard op de over-
eenkom5t. Er kunnen echter allerlei redenen zijn
waarom Nederland5 recht niet kan worden gehan-
teerd, Ook kan een wederpartij bezwaar hebben
tegen Nederland5 recht, bijvoorbeeld omdat men
het Nederland5 niet machtig is,

AI5 over het toepasselijk recht wordt onderhandeld

is het teven5 belangrijk na te den ken over alterna-
tieve, internationaal georiënteerde, recht5keuze5,

Op dit moment zijn er twee belangrijke alterna-
tieven: het Weens Koopverdrag en de Principles of
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European Contract Law (PEeL), Een keuze voor het

Weens Koopverdrag is alleen zinvol als 5prake is
van verkoop of koop van roerende zaken,

lokale regelgeving
Een tweede belangrijk aandacht5gebied is de
buitenland5e wet- en regelgeving, Hoewel er
binnen Europa wordt geprobeerd om voor onder-
nemingen relevante regels 'Europee5' te unifor-
meren, is daar op veel terreinen nog geen sprake
van, Zelfs als er Europe5e regels zijn, dient reke-
ning te worden gehouden met lokale ver5chillen,
Het kan erg k05tbaar zijn als er niet of niet tijdig
rekening wordt gehouden met lokale wettelijke
voorschriften,
In dit verband is het ook belangrijk om na te
gaan welke informatiebronnen er zijn en wat de
betrouwbaarheid van die informatiebronnen is,
Welke informatie wil de NL ondernemer zelf in
hui5 hebben (bijvoorbeeld via een lokale partner),
welke informatie koopt hij via dienstverlener5 in
en welke informatie verwacht hij via open bare
bronnen te kunnen verkrijgen7

Rechtsvorm
Een derde terrein van aandacht is die inzake
de rechtsvorm die in het buitenland zaken gaat
doen, Wordt er een Nederland5e B,V, gebruikt,
of is het aan te bevelen via een aparte buiten-
land5e vennootschap zaken te doen7 Het antwoord

op deze vraag is veelal afhankelijk van het type
onderneming en de 500rt hande!. Voor de herken-

baarheid op een lokale markt kan het prettig zijn
om met een lokale recht5per500n te werken, In
dat geval zal men zich moeten verdiepen in het
buitenlandse recht55Y5teem en waar nodig advie5

dienen in te winnen,
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