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“Internationale” overeenkomsten?

 Wanneer geldt een overeenkomst als 
“internationaal”?

 Partijen (nationaliteit – woonplaats – maatschappelijke 
zetel - …)?

 Wijze uitvoering van de overeenkomst?

 Betaling op een buitenlandse bankrekening?

 Transport?

 … 

 Objectieve elementen vs. subjectieve elementen?

 Rechtskeuze?

 Forumkeuze?



“Internationale” overeenkomsten?

Verschillen tussen een “nationale” 

(interne) en een “internationale” 

overeenkomst?

 Forum- en rechtskeuze?

 Inhoud van de overeenkomst?

Wijze van uitvoering?

Geschillen (over de niet-uitvoering …)?

… 



Stap 1: hoe komt een internationale

overeenkomst tot stand?

Eerste vraag: is de tegenpartij een 
betrouwbare partij? Met wie contracteert 
men? Belang van een ‘power of attorney”? 
Spelen ‘sancties’? Waar deze terugvinden? 
Is de tegenpartij kredietwaardig?

 Tweede vraag: zijn de onderhandelingen 
bindend – toepasselijk recht op de 
voorafgaande onderhandelingen? Gebruik 
van letters of intent … (nut en wijze van 
aanpak)? Vertrouwelijkheid en 
buitenlandse raadslieden? 



Stap 1: hoe komt een internationale

overeenkomst tot stand?

Derde vraag: vanaf wanneer “bestaat” 

de internationale overeenkomst? 

Mondeling of schriftelijk? Gebruik van 

algemene voorwaarden? Toepasselijk 

recht? Essentiële elementen? 

Vierde vraag: hoe omgaan met 

geheime informatie? Hoe deze 

uitwisselen tijdens onderhandelingen?



Stap 2: aandachtspunten bij het 

opstellen van een internationale

overeenkomst?

Welke rechter is bevoegd? Is een 
forumkeuze wel nodig? Asymmetrische 
forumkeuzes? Rol van Europa en de EVA 
(EFTA)?

Of beter een keuze voor arbitrage? 
Voordelen en nadelen? Ad hoc of 
institutionele arbitrage? 

Andere technieken? Bemiddeling? 
Derde beslisser? 



Stap 2: aandachtspunten bij het 

opstellen van een internationale

overeenkomst?

Wat met kortgeding of eenzijdige 
maatregelen? Verhouding tot de 
aangewezen rechter?

Wat met beslag en executiemaatregelen?

Probleem (en kosten) van internationale 
betekening en kennisgeving? Hoe 
vermijden?

Hoe uitvoeringsdiscussies vermijden? 
Garanties en zekerheden? 
‘Vaststellingsovereenkomsten’?



Stap 2: aandachtspunten bij het 

opstellen van een internationale

overeenkomst?

 Toepasselijk recht? Hoe het toepasselijke 
recht kiezen? Eén of meerdere 
rechtssystemen kiezen? 

Gelden internationale verdragen? Weens 
Koopverdrag? Haags Verjaringsverdrag? 
Best uitsluiten (of niet)?

Gelden andere (dwingende) rechtstelsels of 
–regels naast of in vervanging van het 
gekozen recht? Agentuur en distributie? 



Stap 2: aandachtspunten bij het 

opstellen van een internationale

overeenkomst?

Hoe het toepasselijke recht bewijzen? Hoe 
kan de rechter vreemd recht terugvinden? 
Zijn vertalingen nodig?

 Lokale “registratie” van het contract 
(bijvoorbeeld op het domein van het 
distributierecht)? 

 Formele plichtplegingen uit het lokale 
recht? 

Overeenkomst in meerdere talen? 
Rangorde of authentieke versie?



Stap 3: gebruik van ‘boilerplate’ 

clausules?

Wat zijn ‘boilerplate’ clausules? Rol en 
risico’s? Hoe gaat de Belgische rechter 
ermee om? Noodzaak en meerwaarde?

Voorbeelden:

Force majeure (~ overmacht)

Hardship (~ imprevisie)

MAC / MAE clausules

Prijsaanpassing (~ partijbeslissing)

Wisselkoers



Stap 3: gebruik van ‘boilerplate’ 

clausules?

Voorbeelden:

Entire agreement (~ vierhoekenbeding)

No assignment ( ~ intuïtu personae)

Change of control/change of 

management

 Termination for bankruptcy/insolvency



Stap 3: gebruik van ‘boilerplate’ 

clausules?

Vaststellen schade? Belang en 

voorstellen? Schadebeding of derde-

beslisser? Op voorhand deskundige 

aanwijzen? 



Stap 4: ketens (groepen) van 

contracten?

Begrip?

Probleemstelling: onderlinge wisselwerking? 
Hoe op elkaar afstemmen? 
 Bevoegde rechter en toepasselijk recht? Rol 

arbitrage? Tussenkomst en vrijwaring?

 Uitvoeringsproblemen (levering)?

 Prijszettingsproblemen (wijziging prijzen 
grondstoffen)?

Duurtijd?

 Technologische vernieuwingen? Mogelijkheid 
tot aanpassen of stopzetting van de 
overeenkomst? 



Stap 5: sancties en embargos?

Begrip? Vindplaats? Website FOD Finan.? 

Europese instellingen? Andere bronnen?

Wat houden dergelijke sancties gebruikelijk 

in? Impact op de uitvoering (het 

voortbestaan) van de overeenkomst?

Sancties bij niet-naleving? Boetes en 

strafsancties? Gevolgen op de 

onrechtmatige transactie? 



Stap 5: sancties en embargos?

Aansprakelijkheidsrisico’s? Hoe omgaan 
met twijfel? Rol van de goede trouw? 
(bijvoorbeeld)
“De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de 
weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar 
te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel 
in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen 
aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of entiteit of het lichaam die die 
maatregel uitvoert, of van directeuren of werknemers daarvan, 
tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of 
economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn 
bevroren of ingehouden.” 



Stap 6: geschillenvoering?

Wie neemt de eerste stap? Probleem 

parallelle geschillenvoering? Geldigheid 

van een stand-still? 

Verjaring en procesvoering?

Hoe minnelijk overleg opstarten? Via 

raadslieden (onder de paraplu van de 

vertrouwelijkheid)? Oproeping in 

verzoening? Teken van “zwakte”? 



Vragen?


