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Reactie op artikel Teun Struycken,  
‘Gluren door het hek van het Vredespaleis: 
mogen Haagse rechters dat wel?’

Max van Leyenhorst & Wouter de Clerck1

Teun Struycken sr. betoogt in NJB 
2022/356 dat de Nederlandse rech-
ter zich niet moet inlaten met het 
toetsen van arbitrale vonnissen die 
zijn gewezen op basis van investe-
ringsverdragen. De bijdrage van 
Struycken is prikkelend, maar naar 
onze mening niet overtuigend. Een 
korte reactie.

A rbitrage is private recht-
spraak. Dat betekent dat per-
sonen die niet het officiële 

ambt van rechter bekleden (althans: 
behoeven te bekleden) een bindende 
uitspraak mogen doen over een tus-
sen twee partijen bestaand geschil. 
Partijen kiezen daarvoor. Als partijen 
arbitrage overeenkomen, doen zij 
daarmee afstand van het recht om 
het geschil aan de overheidsrechter 
voor te leggen. 

Vrijwel alle landen ter wereld 
ondersteunen de mogelijkheid van 
arbitrage; het kan een geschikte 
manier van geschillenbeslechting 
zijn en het rechterlijk apparaat wordt 
enigszins ontlast. In de wetgeving 
van de meeste landen worden wel 
waarborgen geëist voor een arbitra-
ge. Op die manier heeft de rechter 
altijd het laatste woord als het gaat 
om de vraag of partijen wel geldig 
arbitrage zijn overeengekomen. Daar-
naast zal de rechter achteraf mogen 
toetsen of de arbiters wel voldoende 
onafhankelijk waren en of zij zich 
hebben gehouden aan fundamentele 
beginselen van procesrecht zoals 
hoor en wederhoor. En zo staan er in 
de meeste arbitragewetten nog ande-
re gronden voor vernietiging van een 
arbitraal vonnis.

Bij het lezen van de bijdrage van 
Struycken rijst de vraag wat de auteur 
beoogt met zijn pleidooi voor een her-
overweging van de bevoegdheid van 
de Nederlandse vernietigingsrechter 
in de Yukos-procedure. Wenst hij dat 
geen enkele rechter achteraf mag 

wereldwijd een praktische oplossing 
gekozen: de partijen mogen dat zelf 
bepalen. Dat is de functie van de 
‘plaats van arbitrage’; partijen kiezen 
een plaats van arbitrage, wat niet 
meer of minder wil zeggen dan dat 
partijen daarmee de toepasselijke 
arbitragewet (de wettelijke waarbor-
gen) en daarmee de nationale rechter 
die mag oordelen of is voldaan aan 
die waarborgen, kiezen (de ‘plaats van 
arbitrage’ heeft dus niets te maken 
met de plaats waar zittingen worden 
gehouden). Is de gekozen plaats van 
arbitrage ergens in Nederland, dan 
geldt de Nederlandse arbitragewet en 
is de Nederlandse rechter bevoegd om 
het arbitraal vonnis te toetsen aan de 
Nederlandse wettelijke waarborgen. 
Kiezen partijen voor een Duitse plaats 
van arbitrage, dan mag de Duitse 
rechter het arbitraal vonnis toetsen 
aan de Duitse wettelijke waarborgen, 
etc. Deze vrije ‘procesrechtkeuze’ ver-
schilt conceptueel niet van het breed 
gedragen recht van partijen om het 
op hun overeenkomst toepasselijke 
materiële recht te kiezen.2 Ook in con-
tractverhoudingen tussen staten en 
private (rechts)personen wordt de 
vrije rechtskeuze van partijen als uit-
gangspunt genomen.

toetsen of aan de basale vereisten 
voor een behoorlijke arbitrale rechts-
pleging is voldaan indien de arbitrage 
het gevolg is van een arbitraal beding 
in een investeringsverdrag? Of mag 
slechts de Nederlandse rechter dat 
niet? Wij lezen zijn bijdrage zo, dat 
geen enkele nationale rechter zich 
zou mogen bemoeien met de uit-
komst van een arbitrage die is geba-
seerd op een investeringsverdrag, 
 tussen een soevereine staat en een 
private (rechts)persoon. Maar waartoe 
zou dat kunnen leiden? Dat zou kun-
nen betekenen dat een partijdige 
arbiter een arbitraal vonnis tegen een 
staat wijst (ten gunste van een inves-
teerder) op grond van een investe-
ringsverdrag, terwijl er evident (i) 
geen geldige arbitrageovereenkomst 
bestond; (ii) de toegewezen vordering 
of de procedure in strijd was met de 
openbare orde, en/of (iii) de investeer-
der een vehikel was van – bijvoor-
beeld – de broer van de arbiter, en dat 
zo’n evident ondeugdelijke uitspraak 
niet zou kunnen worden aangetast 
door enige rechterlijke autoriteit. Dat 
is uiteraard niet aanvaardbaar. Voor 
een effectief functionerende arbitrage 
zijn waarborgen nodig. Die waarbor-
gen worden geboden door rechterlijke 
toetsing achteraf op de fundamentele 
beginselen van rechtspleging.

De vraag is dan natuurlijk: welke 
rechter moet die toetsing uitvoeren? 
In een arbitrage tussen een Spaanse 
vennootschap en de Nederlandse 
Staat kunnen heel goed arbiters wor-
den benoemd uit bijvoorbeeld Cana-
da, Singapore en Zwitserland. Hoe 
bepaal je in dergelijke gevallen welke 
nationale rechter bevoegd is? In het 
kader van arbitrage is daarvoor 
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arbitrage zijn waarborgen nodig
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In de Yukos-zaak hebben partij-
en gekozen voor Den Haag als plaats 
van arbitrage.3 De plaats van arbitra-
ge was dus niet ‘het Vredespaleis’4 
maar ‘gewoon’ Den Haag. Daarmee 
hebben partijen simpelweg gekozen 
voor het Nederlandse arbitragerecht 
en (dus) de Nederlandse vernieti-
gingsrechter.5 Dat het ECT [Energy 
Charter Treaty, red.] en/of het aan 
het PCA ten grondslag liggende ver-
drag niet bepalen dat de Haagse 
rechters een toezichthoudende rol 
hebben, zoals Struycken opmerkt,6 is 
o.i. niet beslissend of problematisch. 
Partijen zelf hebben de Haagse rech-
ter die rol toebedeeld.

De rol van het Vredespaleis 
(eigenlijk: het Permanent Hof van 
Arbitrage, het PCA) was niet het bieden 
(of zijn) van een plaats van arbitrage, 
maar het administreren van de arbi-
trage, wat wil zeggen dat het instituut 
de ‘roladministratie’ en de financiële 
afwikkeling van de Yukos-arbitrage 
heeft verzorgd. Het PCA heeft het 
geschil niet beslecht en heeft even-
min de plaats van arbitrage bepaald 
(in die zin kan het woord ‘Court’ in de 
naam van het PCA verwarring wek-
ken; het vormt een inbedding voor 
arbiters, maar bestaat niet uit arbi-
ters). Het is ook niet zo dat in alle 
zaken waarin het PCA als administra-
teur optreedt, de plaats van arbitrage 
in Nederland ligt. Partijen zijn vrij in 
het kiezen van de plaats van arbitra-
ge. In het geval van Yukos hebben par-
tijen gekozen voor een UNCITRAL-
scheidsgerecht (conform artikel 26 (4) 
(b) ECT), en vervolgens voor Den Haag 
als de plaats van arbitrage. 

Daarmee is de keuze gemaakt 
voor de Nederlandse arbitragewet en 
de Nederlandse rechter. 

Kortom; het is o.i. geen goed 
idee om geheel geen rechterlijke 
toetsing toe te staan bij private recht-
spraak (arbitrage). Als partijen er zelf 
voor kiezen om de Nederlandse waar-
borgen en de Nederlandse rechter 
bevoegd te maken (door te kiezen 
voor een Nederlandse plaats van 
arbitrage), dan is daar niets op tegen.

Het Yukos-geschil was ook niet 
een puur volkenrechtelijk geschil. 
Het was een geschil tussen een land 
en een private partij. Wanneer een 
private partij een beroep doet op een 
mede tot die partij gericht ‘open aan-
bod’ tot arbitrage, zoals bijvoorbeeld 
opgenomen in artikel 26 ECT, komt 

een overeenkomst tot arbitrage tot 
stand.7 Of die overeenkomst tot arbi-
trage moet worden bestempeld als 
volkenrechtelijk, privaatrechtelijk of 
ergens daar tussenin, doet niet ter 
zake. De Nederlandse arbitragewet en 
de daarin opgenomen waarborgen 
zijn van toepassing op alle arbitrale 
vonnissen die in Nederland worden 
gewezen, niet alleen op wat Struyc-
ken noemt ‘privaatrechtelijke arbitra-
le vonnissen’. De beperking die Struy-
cken propageert, is in de 
arbitragewet ook niet terug te vin-
den. Zijn stelling dat artikel 1064 Rv 
‘dus niet van toepassing’ is, delen wij 
dan ook niet. Overigens is deze vraag 
eerder opgeworpen en in algemene 
zin besproken door Van Haersolte. Zij 
wijst erop dat ‘(...) behoudens een 
‘stand alone’ systeem zoals dat van 
ICSID [International Centre for Set-
tlement of Investment Disputes, red.] 
een kenmerk van arbitrage [is] dat 
het is ingebed in een nationaal sys-
teem van arbitragerecht als waarborg 
voor kwaliteit en in het bijzonder de 
fundamentele beginselen van een 
goede procesorde.’8

Natuurlijk is het zo dat arbitrages 
op grond van investeringsverdragen 
‘bijzonder’ c.q. afwijkend zijn, in de 
zin dat een staat partij is in die arbi-
trages en dat de grondslag voor de 
arbitrage te vinden is in een verdrag. 
Maar dat feit is op zichzelf geen reden 

om rechterlijke toetsing door een 
nationale rechter ongepast te achten. 
De desbetreffende staat heeft daar-
mee immers zelf ingestemd. De 
bevoegdheid van de rechter ter plaatse 
als toetsingsrechter van een arbitraal 
vonnis in een vernietigingsprocedure 
ligt in die instemming besloten.

Partijen kunnen er onder het 
ECT ook voor kiezen geen rechterlijke 
toetsing toe te staan. Zij moeten dan 
opteren voor geschilbeslechting  
bij het ICSID, ook genoemd door 
Struycken als mede voorzien in arti-
kel 26 ECT en bovenstaand al kort 
aangehaald. Bij het ICSID kunnen par-
tijen wel beroep tegen een arbitraal 
vonnis instellen, maar niet bij een 
nationale rechter. ICSID-arbitrage 
kent dan ook geen plaats van arbitra-
ge. Juist daarom voorziet het ICSID-
verdrag in een eigenstandige vernieti-
gingsprocedure; een nationale rechter 
om die controlefunctie te vervullen is 
er immers niet. Partijen kunnen tegen 
een onwelgevallig ICSID-vonnis 
‘annulment proceedings’ instellen, 
waarop door (andere) arbiters wordt 
beslist. Dat heeft het voordeel van 
afwezigheid van enige nationale rech-
terlijke inmenging. Je zou dat ook als 
nadeel kunnen zien. Partijen genieten 
gelukkig keuzevrijheid, ook in proces-
rechtelijke zin. Dat geldt evengoed in 
arbitrages die zijn gebaseerd op een 
investeringsverdrag.  

3. Zie bijvoorbeeld het Final Award in de zaak Veteran 

 Petroleum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation d.d. 

18 juli 2014, PCA Case No. AA 228 (één van de drie arbitrale 

procedures in de Yukos-zaak; de andere zaaknummers zijn 

AA 226 en AA 227) paragraaf 13 (‘On 1 August 2005, the 

Parties agreed on The Hague as the legal seat of the arbitra-

tions.’). Zie ook para. 10 van het Interim Award of Jurisdic-

tion and Admissibility in PCA Case No. AA 226 (‘Through a 

letter dated 1 August 2005, Claimants agreed to Respon-

dent’s proposal that The Hague be selected as the legal seat 

of the arbitrations and confirmed that the Parties agreed to 

have the PCA administer these arbitrations.’). De arbitrale 

vonissen in de Yukos-zaak zijn beschikbaar op de website 

van de PCA, www.pca-cpa.org. 

4. Struycken zegt o.i. ten onrechte: ‘De plaats van arbitrage 

is Den Haag, en wel het Vredespaleis.’

5. Zie ook para. 112 van het genoemde Final Award in PCA 

Case No. AA 228 (‘The procedural law to be applied by the 

Tribunal consists of the procedural provisions of the ECT 

(particularly Article 26), the UNCITRAL Rules of 1976, and, 

because The Hague is the place of arbitration, any mandato-

ry provisions of Dutch arbitration law. The Final Awards are 

made pursuant to Article 1049 of the Netherlands Arbitra-

tion Act 1986.’).

6. Zie de slotsom in de bijdrage van Struycken.

7. Zie daarover ook HR 26 september 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:2837, NJ 2015/318 m.nt. H.J. Snijders 

(Chevron/Ecuador); TvA 2015/6 m.nt. M.C. van Leyenhorst.

8. J.J. van Haersolte-van Hof, ‘Arbitrage op grond van Bila-

teral Investment Treaties’, WPNR 2014/7003.

Of die overeenkomst tot arbitrage moet 

worden bestempeld als volkenrechtelijk, 

privaatrechtelijk of ergens daar tussenin, 

doet niet ter zake
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Yukos Awards - Reactie op commentaar

Teun Struycken1

Max van Leyenhorst en Wouter de 
Clerck hebben kennisgenomen van 
mijn artikel. Dat verheugt me, maar 
zij hebben mij niet overtuigd. Zij 
bevestigen op het punt van 
bevoegdheid van de Nederlandse 
rechter inzake arbitrage de Haagse 
uitspraken waarbij ik juist een 
vraagteken heb gezet.

N iet alle arbitrage is private 
rechtspraak. De Permanent 
Court of Arbitration hield 

zich aanvankelijk uitsluitend bezig 
met arbitrage inzake geschillen tus-
sen Staten. De Court heeft in 1962 
zijn werkterrein uitgebreid tot arbi-
trage in geschillen waarbij slechts 
één Staat is betrokken. Deze geschil-
len hebben vaak betrekking op State 
Contracts. De vraag is nu juist of 

deze hun thuisbasis hebben in het 
volkenrecht, en niet in enig natio-
naal recht. 

Nogmaals: de UNCITRAL Rules 
zijn zeker niet een thuisbasis, slechts 
een door partijen aan te passen 
model voor een te voeren procedure.

Onderscheid is geboden. Het 
enkele bestaan van verdragen als dat 
van Washington 1965, basis van het 
International Center of Investment 
Disputes (ICSID ofwel CIRDI), en de 
Energy Charter Treaty (ECT) 1994 wij-
zen op een aparte status van investe-
ringsgeschillen. Daarop hebben die 

verdragen betrekking, zoals ook de 
talrijke Bilateral Investment Treaties 
(BITs). 

Ratificatie door Nederland van 
die verdragen impliceert niet attribu-
tie aan de burgerlijke rechter van de 
taak van toezichthouder.

Onderscheid is ook te maken 
tussen de functie van toezichthouder 
van de Nederlandse rechter en de 
erkenning in Nederland van een niet-
Nederlandse arbitrale uitspraak. 

Opponenten gaan voorbij aan 
de in het NJB-artikel vermelde litera-
tuur.  

Onderscheid is 

geboden
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