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INTERNATIONALE CONTRACTEN
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ls je ondernemend advocaat bent, dan is één van de mooie dingen van het vak dat je inzicht krijgt in veel verschillende bedrijven
in verschillende branches. In dat verband mag ik mezelf gelukkig
prijzen dat ik werkzaam ben in de Achterhoek, waar ik onder andere
bedrijven uit de maakindustrie mag adviseren en vertegenwoordigen.
Veel van die bedrijven opereren buiten de landsgrenzen. Ik adviseer
die bedrijven onder andere bij het inrichten van hun bedrijfsstructuur, distributie- en agentuurcontracten en bij het opstellen en het
aangaan van andersoortige (internationale) contracten. Je komt dan
nog wel eens iets tegen.
Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die contracten sluiten met China
en in die contracten opnemen dat Nederlands recht van toepassing
is en de rechter in Zutphen bevoegd is kennis te nemen van geschillen. Op zich kan dat. De rechter van het arrondissement Gelderland
in Zutphen zal zichzelf ook wel bevoegd achten en kan zelfs de
Chinese wederpartij wel veroordelen tot hetgeen gevorderd wordt.
Maar dan… als men het vonnis wil uitvoeren en bij de Chinese partij
wil aankloppen voor hetgeen waartoe die partij veroordeeld is, dan
is dat nog niet zonder meer mogelijk. China en Nederland hebben
namelijk geen verdrag voor de erkenning en tenuitvoerlegging van
vonnissen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
U voelt misschien al wel aan dat andersom ook geldt dat een partij uit China of de VS met een vonnis uit China of de VS tegen een
Nederlandse partij ook niet zonder meer iets kan beginnen. Dit is een
voorbeeld van een ‘weetje’ dat in het internationaal zaken doen nuttig kan zijn. Niet iedereen
kent dit soort ‘weetjes’ en
kan contracten daarop
goed inrichten. Er zijn zelfs
advocaten die dit over het
‘China en Nederland hebben
hoofd zien. Het loont om
geen verdrag voor de erkenning en
contracten dus altijd na
tenuitvoerlegging van vonnissen’
te laten kijken op ‘do’s en
don’ts’ door een advocaat
die ervaring heeft met
internationale contracten. Dat hoeft niet altijd een langdurige klus te
zijn en staat vaak in geen verhouding tot het (financiële) belang dat
gepaard gaat met die internationale contracten. Gaat u eens voor
uzelf na: weet u welke verplichtingen u aangaat en oplegt als u een
contract sluit met een partij over de grens? En weet u zeker dat dit
dan ook wel kan worden afgedwongen?
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