
Artikel 16

1. De rechtsvordering die door een consument wordt inge-
steld tegen de wederpartij bij de overeenkomst, kan worden
gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grond-
gebied waarvan die partij woonplaats heeft, hetzij voor het
gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft.

2. De rechtsvordering die tegen de consument wordt inge-
steld door de wederpartij bij de overeenkomst kan slechts wor-
den gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grond-
gebied waarvan de consument woonplaats heeft.

3. Dit artikel laat het recht om een tegenvordering in te stel-
len bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze afde-
ling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet.

Artikel 17

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeen-
komsten:

1. gesloten na het ontstaan van het geschil,

of

2. die aan de consument de mogelijkheid geven de zaak bij
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aan-
hangig te maken,

of

3. waarbij een consument en zijn wederpartij, die op het tijd-
stip waarop de overeenkomst wordt gesloten woonplaats
of hun gewone verblijfplaats in dezelfde lidstaat hebben, de
gerechten van die lidstaat bevoegd verklaren, tenzij het
recht van die lidstaat dergelijke overeenkomsten verbiedt.

A f d e l i n g 5

Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit
arbeidsovereenkomst

Artikel 18

1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst
wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, onvermin-
derd artikel 4 en artikel 5, punt 5.

2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsovereen-
komst aangaat met een werkgever die geen woonplaats heeft
op het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een
filiaal, agentschap of andere vestiging heeft, wordt de werk-
gever voor geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht
zijn woonplaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat.

Artikel 19

De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lid-
staat kan voor de volgende gerechten worden opgeroepen:

1. voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats
heeft, of

2. in een andere lidstaat:

a) voor het gerecht van de plaats waar de werknemer
gewoonlijk werkt of voor het gerecht van de laatste
plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, of

b) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoon-
lijk werkt of heeft gewerkt, voor het gerecht van de
plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de
werknemer in dienst heeft genomen.

Artikel 20

1. De vordering van de werkgever kan slechts worden
gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de werknemer woonplaats heeft.

2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering in te
stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming van deze
afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet.

Artikel 21

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeen-
komsten:

1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of

2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij
andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde aan-
hangig te maken.

A f d e l i n g 6

Exclusieve bevoegdheid

Artikel 22

Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

1. voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en
verpachting van onroerende goederen: de gerechten van de
lidstaat waar het onroerend goed gelegen is.
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