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Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW, gewijd aan het internationaal privaatrecht, in
werking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van arbeid
aan de codificatie van ons nationale IPR. Op internationaal gebied, met name in het
kader van de Europese Unie, schrijdt de unificatie van het IPR onverminderd voort.
Het belang van ons nationale IPR en daarmee van Boek 10 BW is dan ook in zoverre
beperkt dat de in Boek 10 BW opgenomen bepalingen slechts gelden bij gebreke van
in verdragen of verordeningen neergelegde regels. De codificatie van het commune
IPR in Boek 10 is bovendien beperkt, omdat in Boek 10 slechts het conflictenrecht is
opgenomen.
Ook de totstandkoming van deze monografie over de verhouding tussen IPR en BW
heeft een lange voorgeschiedenis. In 1989 – het nieuwe BW was nog niet ingevoerd –
besteedde ik in mijn oratie (getiteld ‘IPR in de spiegel van het nieuwe BW’) aan de VU
aandacht aan de vraag in hoeverre de invoering van het nieuwe wetboek van invloed
zou zijn op de ontwikkeling van het Nederlandse IPR. Naar aanleiding van mijn
oratie ontstond het idee om aan dit onderwerp een afzonderlijke monografie te
wijden in de serie (toen nog geheten) Monografieën Nieuw BW. Steeds hielden
nieuwe ontwikkelingen het schrijven en het uiteindelijk voltooien van dit boek op.
Op Europees niveau werd het commune IPR voortdurend ingehaald door verordeningen die op dit terrein werden vastgesteld, terwijl op nationaal niveau de
codificatie van het IPR door middel van ‘aanbouwwetgeving’ steeds meer reliëf
kreeg. Toen eenmaal duidelijk werd dat de diverse conflictenrechtelijke wetten in
Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek bijeengebracht zouden worden, kon met het
schrijven van deze monografie een aanvang worden gemaakt.
Dit boek is niet bedoeld als een artikelsgewijs commentaar op de bepalingen van
Boek 10 BW. Daarvoor zij verwezen naar andere uitgaven. Deze monografie over het
IPR en het BW geeft een uiteenzetting over de totstandkoming van Boek 10 BW en
een overzicht van de verschillende onderwerpen die in Boek 10 BW zijn opgenomen.
Daarbij is op samenhangende wijze aandacht besteed aan de algemene bepalingen,
die zijn opgenomen in art. 10:1-10:17 BW en is getracht, voor zover van belang, de
werking van deze bepalingen met voorbeelden uit de rechtspraak te illustreren.
Onvermijdelijk is dat veel rechtspraak ligt op het terrein van het personen- en
familierecht, omdat de algemene bepalingen vooral op dat gebied hun werking
hebben. Daarbij komt dat rechtspraak over Boek 10 BW en in het bijzonder over de
algemene bepalingen, nog niet ruim voorhanden is. Tot slot besteed ik in het laatste
hoofdstuk aandacht aan de verhouding tussen het BW en het IPR. Is er sprake van
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een beïnvloeding van het IPR door (de andere Boeken van) het BW, en zo ja, in
hoeverre?
Mijn voorganger als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. L. Strikwerda, ben ik
zeer erkentelijk voor zijn nuttige opmerkingen bij het manuscript. Dank ben ik ook
verschuldigd aan mijn medewerkers, mr. Marek Zilinsky (VU) en mr. Fatih Ibili (HR),
die beiden het manuscript hebben doorgenomen en van kanttekeningen hebben
voorzien, en aan mijn student-assistent aan de VU, Sebastiaan van den Brink, die
behulpzaam is geweest bij het samenstellen van de registers.
Het manuscript is afgesloten op 1 januari 2015.
P. Vlas
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