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INSOLVENTIERECHT/IPR

Mw. mr. dr. T.M. Bos*

Het internationale insolventierecht van
Nederland jegens ‘derde landen’ na
het Yukos-arrest van 13 september
2013: wachten op ‘Europa’?
De Hoge Raad benadrukt in zijn arrest van 13 september 2013 inzake Yukos dat in Nederland
het beginsel van de territorialiteit van een faillissement onverminderd geldt ten aanzien van
procedures die zijn geopend in landen die niet onder het toepassingsgebied van de Europese
Insolventieverordening vallen. Met dit beginsel wordt niet in strijd geacht dat de Russische
curator in het faillissement van Yukos Oil beschikt over het in Nederland gelegen vermogen
van de gefailleerde, bestaande uit de aandelen in de dochtermaatschappij (Yukos Finance
BV), althans voor zover daarop geen beslag is gelegd. Deze opmerkelijke toepassing van het
territorialiteitsbeginsel doet afbreuk aan de rechtszekerheid en onderstreept de noodzaak
van een (wettelijke) regeling.

1. INLEIDING

Het insolventierecht mag zich verheugen in een grote
belangstelling, die wellicht mede het gevolg is van de vele
faillissementsprocedures in de afgelopen jaren. Op natio-
naal niveau wordt gewerkt aan nadere wetgeving, onder
meer gericht op het bevorderen van de continuïteit van
ondernemingen in tijdelijke financiële problemen.1 Na
een evaluatie van de eerste tien jaar waarin de Europese
Insolventieverordening van kracht is geweest, wordt op
Europees niveau de verordening herzien.2 De gerichtheid
op nationale en grensoverschrijdende (Europese) proce-
dures valt te verklaren door het nationale dan wel grens-
overschrijdend karakter van verreweg de meeste faillisse-
menten. Dat laat echter de wenselijkheid onverlet om in
Nederland te komen tot een wettelijke regeling van het
internationaal insolventierecht in relatie tot de landen die
geen lidstaat zijn van de Europese Unie en waarop de
Europese Insolventieverordening niet van toepassing is
(verder aan te duiden als ‘derde landen’). Bij de totstand-
koming van de Faillissementswet (hierna: Fw) in 1893

vond de wetgever een algemene erkenning van elders
uitgesproken faillissementsvonnissen niet wenselijk, gelet
op de grote verscheidenheid aan rechtssystemen.3 Het
ontbrak echter niet aan goede intenties. In een reactie op
een wijzigingsvoorstel antwoordde de toenmalige
Minister van Justitie onder meer: ‘Het was van den begin-
ne af en blijft het streven van de tegenwoordige Regeering
om tot internationale regelingen op privaatrechtelijk ge-
bied te geraken (…)’.4

In afwachting van de totstandkoming van verdragen is
het aan de rechter gelaten om te oordelen over de vraag
naar de toekenning van rechtsgevolgen aan elders geopen-
de insolventieprocedures. In de rechtspraak wordt voor-
namelijk een als ‘eenzijdig territorialistisch’ aan te duiden
benadering gevolgd. Dit betekent dat aan faillietverklarin-
gen die in Nederland worden uitgesproken grensover-
schrijdende geldingspretenties worden verbonden op
grond van art. 20 Fw, terwijl omgekeerd in ons land de
vermogensrechtelijke rechtsgevolgen van een elders ge-
opende faillissementsprocedure buiten verdrag in beginsel
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In de brief van 26 november 2012 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2012/13, 29911, 74) heeft de Minister van Veiligheid en Justitie
toegezegd te willen komen tot onder meer de regeling van een effectieve reorganisatieprocedure. Een daartoe strekkend voorstel voor de

1.

Wet continuïteit ondernemingen I, dat onder meer voorziet in een wettelijke basis voor een ‘pre-pack’-procedure, die een snelle doorstart
van (een deel van) de ondernemingsactiviteiten na een faillietverklaring faciliteert, zou blijkens een persbericht van 27 juni 2014 door de
ministerraad zijn goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State gestuurd (via: www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2014/06/27).
Verordening (EG) 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PbEG 2000, L 160/1); hierna aangeduid
als (Europese) Insolventieverordening (InsVo). Krachtens art. 46 InsVo was de Commissie gehouden om de Verordening na tien jaar te

2.

(laten) evalueren. Het ‘Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures van de Europese Commissie van 12 december 2012’ (COM(2012)744 def.) en
met name de ‘Aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie’, PbEU 2014,
L 74/65, beogen bedrijven in tijdelijke financiële moeilijkheden een tweede kans te geven.
Dit zou namelijk kunnen leiden tot ‘erkenning van faillietverklaringen in schier alle oorden der aarde, met de meest verschillende maat-
schappelijke toestanden en de meest onderscheidene wettelijke bepalingen’, aldus het Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord,

3.

in: G.W. Baron Van der Feltz, Geschiedenis van de wet op het faillissement en de surséance van betaling, 2e dl., Haarlem: Bohn 1897, p.
291.
Beraadslaging in de Tweede Kamer (26 april 1893), in: Van der Feltz, a.w., 2e dl., 1897, p. 309.4.
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niet worden erkend.5 Het territorialisme impliceert in
strikte zin dat het faillissement van een elders gefailleerde
debiteur zich niet uitstrekt tot het vermogen van deze
debiteur dat in Nederland is gelegen. In een veel geciteerd
arrest uit 1967 stelde de Hoge Raad dat ‘behoudens voor
zover bij een verdrag anders is bepaald, een op het vermo-
gen van een in een ander land gefailleerde aldaar rustend
faillissementsbeslag niet mede omvat zijn in Nederland
aanwezige baten’.6

De rechtsgevolgen van insolventieprocedures die zijn
geopend in de andere lidstaten van de Europese Unie
– minus Denemarken – worden inmiddels op grond van
de Europese Insolventieverordening in Nederland er-
kend.7 Over de al dan niet erkenning van de rechtsgevol-
gen van de in ‘derde landen’ geopende procedures wordt
nog steeds in de rechtspraak beslist. Dat daarbij het terri-
torialiteitsbeginsel onverkort als uitgangspunt van het
Nederlandse internationale insolventierecht heeft te gel-
den, is door de Hoge Raad in zijn arrest van 13 september
2013 inzake Yukos bevestigd, hoewel de uiteindelijke
beslissing in deze casus moeilijk te rijmen lijkt met het
beleden beginsel van de territorialiteit.8

Opmerkelijk is dat Nederland in tegenstelling tot vele
andere lidstaten van de Europese Unie inmiddels niet een
eenduidige, bij voorkeur wettelijke, regeling omtrent de
erkenning van insolventieprocedures in ‘derde landen’
kent. Voorbeelden van een zodanige regeling zijn te vin-
den in onder meer de ons omringende landen en in het
Voorontwerp voor een Insolventiewet (hierna: Vooront-
werp) van de Commissie Insolventierecht in Nederland.9

De vraag is of moet worden aangenomen dat Nederland
in lijn met de opvatting uit 1893 nog steeds streeft naar
internationale verdagen en een Europeesrechtelijke rege-
ling inzake ‘derdelands’-insolventies voorstaat.
In deze bijdrage zal ik, na een samenvatting van het arrest
van de Hoge Raad inzake Yukos (paragraaf 2), enkele
hoofdlijnen uit mogelijke ‘voorbeelden’ voor regelgeving
weergeven. Hierbij beperk ik mij tot de vraag naar de
(voorwaarden voor) erkenning van elders geopende insol-
ventieprocedures. Het insolventierecht jegens ‘derde
landen’ van Duitsland en België, die na de inwerkingtre-
ding van de Europese Insolventieverordening hun inter-
nationaal insolventierecht hebben gewijzigd, dan wel
wettelijk geregeld, wordt in paragraaf 3 behandeld. In
paragraaf 4 ga ik in op de regeling van het commune in-
solventierecht in het Voorontwerp van de Commissie
Insolventierecht. Het voorstel inzake de erkenning van
procedures in ‘derde landen’ ten behoeve van een (aange-
paste) Europese Insolventieverordening, zoals geformu-
leerd door de organisatie van Europese insolventierecht-
juristen, komt in paragraaf 5 aan de orde. Daarbij zal ik

ingaan op de vraag of de eventuele – veronderstelde –
optie van Nederland om te wachten op een Europese re-
geling (op korte termijn) realistisch lijkt. De bijdrage
wordt in paragraaf 6 afgesloten met een conclusie waarin
ik (beknopt) zal toelichten waarom het Belgische systeem
mijn (lichte) voorkeur geniet.

2. HET ARREST VAN DE HOGE RAAD VAN
SEPTEMBER 2013 INZAKE YUKOS

2.1. De achtergrond van de casus
De Hoge Raad heeft zich in het arrest van 13 september
2013 inzake Yukos Finance BV uitgesproken over de
vraag of het ‘territorialiteitsbeginsel’ nog geldingskracht
heeft ten aanzien van faillissementen die zijn geopend in
een ‘derde land’. De cruciale vraag die in het arrest aan
de orde is, betreft de bevoegdheid van de buitenlandse
curator in het Russische faillissement tot vervreemding
van het in Nederland gelegen vermogen van de gefailleer-
de Russische vennootschap Yukos Oil Company (verder:
Yukos Oil). De desbetreffende vermogensbestanddelen
van Yukos Oil bestonden uit de aandelen in Yukos Fi-
nance BV, die een 100%-dochteronderneming van Yukos
Oil was. In augustus 2006 werd Yukos Oil door de
rechter te Moskou wegens (vermeende) belastingschulden
failliet verklaard.
Op grond van het Russische recht was de curator bevoegd
om als stemgerechtigde aandeelhouder op te treden en
uit dien hoofde heeft hij de destijds zittende bestuurders
van de Nederlandse dochtermaatschappij Yukos Finance
BV ontslagen en andere bestuurders benoemd. Vervolgens
heeft de curator de aandelen van Yukos Oil in Yukos
Finance BV verkocht op een openbare veiling in Moskou
en in september 2007 bij notariële akte geleverd aan het
Russische Promneftstroy. Het faillissement van Yukos
Oil is op 15 november 2007 door de Russische rechter
beëindigd en met de inschrijving van deze beëindiging in
het desbetreffende register op 21 november 2007 heeft
Yukos Oil opgehouden te bestaan.
De in geding zijnde rechtsvraag vloeide voort uit het
handelen van de Russische curator op grond van zijn aan
het Russische recht ontleende bevoegdheid tot het uitoefe-
nen van de rechten als ‘aandeelhouder’ van Yukos Finance
BV. Bij vonnis van 31 oktober 2007 had de Rechtbank
Amsterdam het verzoek van de destijds ontslagen bestuur-
ders en de door hen vertegenwoordigde Yukos Finance
BV tot een verklaring voor recht dat de door de Russische
curator genomen aandeelhoudersbesluiten inzake Yukos
Finance BV nietig waren, toegewezen.10

In beroep bij het Hof Amsterdam verzochten de voorma-
lige curator alsmede Promneftstroy en de door de curator

Trochu heeft een dergelijk eenzijdig territorialisme aangeduid als ‘le système du pillage’ (M. Trochu, Conflits de lois et conflits de juridic-
tions en matière de faillite, Paris: Librairie Sirey 1967, p. 12).

5.

HR 2 juni 1967, NJ 1968/16, m.nt. H.B.6.
Denemarken is op grond van een Protocol bij het Verdrag van Amsterdam niet gebonden aan de bepalingen uit deze Verordening, terwijl
de Verordening evenmin van toepassing is op in Denemarken geopende procedures.

7.

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668, RvdW 2013/1062, JOR 2014/50, m.nt. R.I.V.F. Bertrams, JBPR 2014/15, m.nt. T.M.
Bos. Zie ook: J.R. Berkenbosch, ‘De bijdrage van de Hoge Raad aan het Nederland-Rusland jaar: de automatische erkenning van een niet-
EU faillissement. Noot bij Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668 (Yukos III)’, TvI 2014/6.

8.

Het Voorontwerp van de Commissie Insolventierecht komt in paragraaf 4 aan de orde.9.
Rb. Amsterdam 31 oktober 2007, JOR 2008/56, m.nt. P.M. Veder. De rechtbank heeft het verzoek toegewezen zonder zich uit te laten
over de al dan niet toepasselijkheid van het ‘territorialiteitsbeginsel’, maar door te overwegen dat het Russische vonnis, waarbij de curator

10.

was benoemd, ‘tot stand is gekomen op een wijze die niet in overeenstemming is met de Nederlandse beginselen van een behoorlijke
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nieuw benoemde bestuurders (verder: Promneftstroy
c.s.) een verklaring voor recht, inhoudende dat de door
de curator genomen aandeelhoudersbesluiten inzake
Yukos Finance BV, waaronder het ontslag van de zittende
en benoeming van nieuwe bestuurders en de overdracht
van de aandelen Yukos Finance, rechtsgeldig waren.
Onder verwijzing naar het territorialiteitsbeginsel, zoals
omschreven door de Hoge Raad in diens arrest van 19
december 2008,11 heeft het hof dat verzoek afgewezen.12

Het hof overwoog daartoe onder meer dat de curator
(Rebgun) wel beheers- en beschikkingsmaatregelen mag
treffen ten aanzien van de hier gelegen vermogensbestand-
delen, ‘maar die bevoegdheidsuitoefening kan niet zó ver
gaan dat Rebgun deze vermogensbestanddelen als curator
mag liquideren teneinde de opbrengst daarvan uit te keren
aan de in het Russische faillissement erkende crediteuren’.
Dit zou immers betekenen dat ‘activa die naar Nederlands
recht niet onder het faillissementsbeslag vallen, door de
verkoop ervan niettemin feitelijk wel in de vereffening
van de boedel worden betrokken, zodat het faillissements-
beslag een breder bereik krijgt dan het territorialiteitsbe-
ginsel ten opzichte van in Nederland aanwezige vermo-
gensbestanddelen toestaat’ (r.o. 3.4.1).
Dit leidde tot de conclusie van het hof dat de door
Promneftstroy gevraagde verklaring voor recht inzake
de rechtsgeldigheid van de overdracht van de aandelen
Yukos Finance moest worden geweigerd.

2.2. Het cassatieberoep bij de Hoge Raad
In het cassatieberoep dat door Promneftstroy c.s. tegen
bovenvermeld arrest van het hof is ingesteld, komt de
Hoge Raad, anders dan A-G Vlas, tot het oordeel dat het
hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting.13

Evenals het Hof Amsterdam en de A-G, refereert de
Hoge Raad hierbij aan zijn hiervoor reeds vermeld arrest
van 2008. De Hoge Raad herhaalt hetgeen in het desbe-
treffende arrest van 2008 is gesteld, namelijk dat ‘(…) een
in een ander land uitgesproken faillissement territoriale
werking heeft, niet alleen in die zin dat (a) het daar op
het vermogen van de gefailleerde rustende faillissements-
beslag niet mede omvat zijn in Nederland aanwezige ba-
ten,14 maar ook in dier voege dat (b) de rechtsgevolgen
die door het faillissementsrecht van dat andere land aan
een faillissement worden verbonden, in Nederland niet
kunnen worden ingeroepen voor zover zij ertoe zouden
leiden dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen
verhalen op – tijdens of na afloop van het faillissement –

in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van de
(voormalige) gefailleerde.15 (c) Aan de werking in Neder-
land van andere gevolgen van een in het buitenland uitge-
sproken faillissement staat dit territorialiteitsbeginsel niet
in de weg’ (r.o. 3.2.1).
Deze onder (c) bedoelde ‘andere gevolgen’ van een bui-
tenlands faillissement die voor erkenning in aanmerking
komen, houden naar het oordeel van de Hoge Raad in
dat de curator van een in het buitenland uitgesproken
faillissement ‘in beginsel ook met betrekking tot in Ne-
derland aanwezig vermogen dat tot de failliete boedel
behoort – maar waarop het faillissementsbeslag niet rust –,
beheers- en beschikkingshandelingen kan verrichten, mits
de curator daartoe naar het recht van dat andere land (de
lex concursus) bevoegd is’ (r.o. 3.2.2). Daarbij moeten op
grond van het onder (a) vermelde criterium de tot aan
het moment van levering gelegde beslagen worden geres-
pecteerd, ‘aangezien die vermogensbestanddelen niet
onder het faillissementsbeslag vallen’. De Hoge Raad
overweegt voorts dat het onder (b) vermelde aan deze
benadering niet in de weg staat want regel (b) gaat niet
zover dat de vermogensbestanddelen geheel buiten de
normale afwikkeling van het buitenlandse faillissement
zouden moeten blijven. Ofwel: ‘Het territorialiteitsbegin-
sel verzet zich niet ertegen dat de beschikkingsbevoegd-
heid van de schuldenaar overgaat op de buitenlandse cu-
rator, zodat deze ook de in Nederland gelegen boedelbe-
standdelen – met respectering van de daarop inmiddels
gelegde beslagen – ten bate van de gezamenlijke schuld-
eisers te gelde kan maken’ (r.o. 3.2.2).
Uitgaande van deze interpretatie van het territorialiteits-
beginsel stelt de Hoge Raad dat het hof is uitgegaan van
een onjuiste rechtsopvatting, waar het hof heeft beslist
dat de bevoegdheidsuitoefening door de buitenlandse
curator niet zó ver kon gaan dat de curator de aandelen
Yukos Finance aan een derde mocht verkopen en leveren.
De Hoge Raad casseert het arrest van het hof en wijst het
geding terug naar het Gerechtshof Amsterdam ter verdere
behandeling en beslissing. Bij die behandeling zou dan
ook de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens inzake de Russische faillissementsprocedure
aan de orde kunnen komen. Mocht het Europese Hof
vaststellen dat in de Russische faillissementsprocedure
schending van de mensenrechten heeft plaatsgevonden,
zou de erkenning van de vermogensrechtelijke gevolgen
van het Russische faillissement alsnog op die grond kun-
nen worden geweigerd.16

procesorde en aldus strijdig met de Nederlandse openbare orde’. Het faillissementsvonnis kon niet worden erkend en de daaruit voort-
vloeiende bevoegdheden van de curator konden dan ook niet worden uitgeoefend in Nederland. Hierover ook: T.M. Bos, ‘Het faillissement
van YUKOS en de beginselen van een behoorlijke procesorde’, WPNR 2008, afl. 6738, p. 41-43.
HR 19 december 2008, NJ 2009/456, m.nt. Th.M. de Boer, JOR 2009/94, m.nt. P.M. Veder.11.
Hof Amsterdam 19 oktober 2010, JOR 2011/27, m.nt. P.M. Veder. In afwachting van de uitspraak van het EHRM over de mogelijke
schending van mensenrechten bij de procedure in Rusland, heeft het hof zijn eindoordeel aangehouden en is in het onderhavige arrest
specifiek ingegaan op de reikwijdte van het territorialiteitsbeginsel.

12.

HR 13 september 2013, zie noot 8. Het tussenarrest van de Hoge Raad, waarbij de voormalige curator van Yukos Oil niet-ontvankelijk
is verklaard in zijn beroep nu hij zijn hoedanigheid als curator met de beëindiging van het faillissement had verloren, is hier buiten beschou-
wing gelaten (HR 29 juni 2012, NJ 2012/424).

13.

Een formulering ontleend aan HR 2 juni 1967, NJ 1968/16, m.nt. H.B. (Chiotakis), die veelal wordt aangehaald als het meest uitgesproken
voorbeeld van het territorialistisch karakter van het Nederlandse internationale insolventierecht.

14.

Een aan het arrest C/De Vleeschmeesters ontleende formulering (HR 31 mei 1996, NJ 1998/108, m.nt. Th.M. de Boer).15.
Evenals het hof is de Hoge Raad er in het onderhavige arrest vooralsnog van uitgegaan dat het Russische faillissementsvonnis niet strijdig
is met de (Nederlandse) internationale openbare orde, hetgeen wel het geval zou kunnen zijn indien het EHRM zou oordelen dat er bij
de faillissementsprocedure in Rusland sprake is geweest van schending van de mensenrechten.

16.
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2.3. Het einde van het territorialiteitsbeginsel?
Niet alleen door het cryptisch geformuleerde, onduidelij-
ke onderscheid tussen de faillissementsboedel en het
faillissementsbeslag, maar ook door de tegenstrijdigheid
tussen enerzijds de territorialistische overwegingen en
anderzijds een universalistisch getinte beslissing, kan dit
een opmerkelijk arrest worden genoemd. De overwegin-
gen, zoals die onder (a) en (b) zijn geformuleerd, zijn
namelijk ontleend aan vroegere, principieel territorialisti-
sche uitspraken inzake Chiotakis,17 respectievelijk De
Vleeschmeesters.18 Ook het hof en de A-G baseerden
zich op deze oudere rechtspraak, waarmee zij zich overi-
gens conformeerden aan een beslissing van de Hoge Raad
inzake Yukos Finance van december 2008.19 Op grond
van het laatstvermelde arrest kwamen het hof en de A-G
dan ook tot een meer territorialistisch getint oordeel.
De Hoge Raad is onder verwijzing naar dezelfde onder
(a) en (b) vermelde territorialistische criteria echter ‘con-
trair gegaan’ door aan het criterium (c) uit het arrest van
2008 een zodanige invulling te geven dat de uiteindelijke
beslissing eerder gebaseerd lijkt op een (universalistische)
benadering volgens welke de bevoegdheid van de curator
om te beschikken over het hier te lande gelegen vermogen
van de debiteur in beginsel erkend kan worden.
De aan de buitenlandse curator toegekende bevoegdheid
om de vermogensbestanddelen die zich in Nederland
bevinden, te vervreemden en de opbrengst daarvan ten
goede te laten komen aan de faillissementsboedel – indien
de buitenlandse curator daartoe de bevoegdheid kan
ontlenen aan het toepasselijke faillissementsrecht (de lex
concursus) – wordt namelijk niet in strijd geacht met het
territorialiteitsbeginsel. De enige beperking van de be-
schikkingsbevoegdheid van de curator ten aanzien van
de hier te lande aanwezige vermogensbestanddelen is ge-
legen in het respecteren van de gelegde beslagen, vooraf-
gaande aan het moment van de vervreemding, hetgeen
op zichzelf een wel erg willekeurig (ijk)moment in een
faillissementsprocedure lijkt.
Men kan zich afvragen welke betekenis nog moet worden
toegekend aan het beginsel van de territorialiteit, als
daaraan in de praktijk een universalistisch getint oordeel
wordt verbonden en de curator in een buitenlands faillis-
sement onder bepaalde voorwaarden beschikkingsmacht
wordt toegekend over het hier te lande aanwezige vermo-
gen van de debiteur. Is dan niet het moment gekomen
om het beginsel als zodanig buiten toepassing te laten en
uitgangspunten te hanteren die op een voor ieder begrij-
pelijke manier het eindoordeel kunnen dragen? Zo is de
Rechtbank Amsterdam in zijn uitspraak van 31 oktober
2007, die uiteindelijk heeft geleid tot de onderhavige casus
bij de Hoge Raad, voorbijgegaan aan de vraag naar de
territorialiteit of universaliteit van de Russische failliet-

verklaring. De rechtbank heeft zijn oordeel gestoeld op
de ‘openbare orde’ als rechtsgrond voor de toewijzing
van de verzochte verklaring voor recht.20

In vergelijkbare zin treffen we in de ons omringende
landen en in het Voorontwerp van de Commissie Insol-
ventierecht wettelijke regelingen inzake de procedures
in ‘derde landen’ aan, waarin het onderscheid tussen ter-
ritorialiteit en universaliteit niet meer voorkomt.

3. DE REGELGEVING IN DUITSLAND EN
BELGIË

3.1. Inleiding
De inwerkingtreding van de Europese Insolventieveror-
dening in 2002 vormde voor onze buurlanden de aanlei-
ding om het internationaal privaatrecht ten aanzien van
internationale insolventieprocedures nader te regelen.21

Anders dan Nederland en België, kende Duitsland daar-
vóór al wetgeving inzake het internationale insolventie-
recht. In België is het commune internationale insolven-
tierecht in 2004 gecodificeerd. Hoewel België en Duits-
land een geheel verschillende traditie vertegenwoordigen
in het spanningsveld tussen universaliteit versus territo-
rialiteit, vertoont hun regeling inzake de erkenning van
procedures uit ‘derde landen’ bepaalde overeenkomsten.
In beide landen is daartoe een rechterlijke beslissing ver-
eist en kan de erkenning onder meer worden geweigerd
op grond van de openbare orde. Een verschil is onder
meer dat in Duitsland niet alleen de aanwezigheid van
een vestiging van de debiteur in Duitsland rechtsmacht
schept tot opening van een territoriale procedure, maar
dat onder omstandigheden de enkele aanwezigheid van
vermogen van de debiteur in Duitsland voldoende is voor
de opening van een territoriale insolventieprocedure.

3.2. Duitsland
Het faillissementsrecht in Duitsland was gedurende het
grootste deel van de twintigste eeuw gebaseerd op de
voornamelijk aan het Pruisische recht ontleende Konkurs-
ordnung (KO) van 1877. Jegens een debiteur die elders
al failliet was verklaard, kon daarnaast in Duitsland een
territoriaal faillissement, een Parallelkonkurs, worden
geopend indien deze debiteur in Duitsland een vestiging
of onroerende zaken had. Bovendien mochten crediteuren
beslag leggen op het in Duitsland aanwezige vermogen

HR 2 juni 1967, NJ 1968/16, m.nt. H.B.17.
HR 31 mei 1996, NJ 1998/108, m.nt. Th.M. de Boer.18.
HR 19 december 2008, NJ 2009/456, m.nt. Th.M. de Boer, JOR 2009/04, m.nt. P.M. Veder.19.
Zie noot 10. Het was ook de Rechtbank Amsterdam die ten aanzien van de stemming in Nederland over een akkoord inzake de vorderingen
onder een obligatielening, oordeelde dat de stem- en telprocedure in een Amerikaanse Chapter 11-procedure in de Verenigde Staten, zoals

20.

vastgelegd in de order van de Amerikaanse rechter, in een bepaald geval kon worden gevolgd. De rechtbank achtte dit in overeenstemming
met art. 225 lid 1 Fw, dat de bevoegdheid aan de rechtbank toekent om zodanige bepalingen te maken, als zij ter beveiliging van de belangen
van de schuldeisers nodig oordeelt (Rb. Amsterdam 21 februari 2002, NIPR 2003/282). In dezelfde zin: Rb. Amsterdam 29 januari 2003,
NIPR 2003/114.
Ook in Oostenrijk, dat van oudsher evenals Nederland als territorialistisch bekend staat, heeft een wijziging van het internationale insol-
ventierecht plaatsgevonden; Oostenrijk zal in deze bijdrage buiten beschouwing blijven.

21.
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van een elders failliet verklaarde debiteur.22 Deze bepaling
was bedoeld om Duitse crediteuren te behoeden voor de
noodzaak om hun vorderingen jegens hun gefailleerde
debiteur in een ver land te moeten indienen en in een voor
hen onbekende procedure te moeten opkomen, hetgeen
wel is aangeduid als een vorm van Heimwärts-Streben.23

Tot 1985 kon het beslag op het vermogen van de debiteur
in Duitsland ook nog worden gelegd nadat de debiteur
reeds in een ander land failliet was verklaard. In 1985
heeft de hoogste rechter, het Bundesgerichtshof (BGH),
echter geoordeeld dat een elders uitgesproken faillisse-
ment in beginsel mede het in Duitsland gelegen vermogen
van de debiteur omvat.24 Deze Wende ten principale van
de rechter liet overigens onverlet dat er nog steeds een
territoriale Duitse procedure, een Parallelkonkurs kon
worden geopend krachtens § 238 KO. Ook mocht er nog
beslag worden gelegd op het in Duitsland gelegen vermo-
gen van een elders failliet verklaarde debiteur (§ 237 KO),
maar slechts indien de crediteur voorafgaande aan de
buitenlandse faillietverklaring een geldige executoriale
titel in Duitsland had verkregen.25

Het uitgangspunt van het BGH dat een elders geopende
insolventieprocedure mede het in Duitsland gelegen ver-
mogen omvat, is opgenomen in de faillissementswetge-
ving, die ter vervanging van de oude Konkursordnung op
1 januari 1999 in werking is getreden.26 Enkele jaren later
is het internationale insolventierecht in aansluiting op de
Europese Insolventieverordening gecodificeerd in deze
Insolvenzordnung (InsO).27

Ten aanzien van het insolventierecht jegens de in ‘derde
landen’ geopende procedures is in grote lijnen aangesloten
bij de bepalingen in de wetgeving uit 1999. Dit betekent
dat de rechtsgevolgen van de elders geopende procedures
in beginsel kunnen worden erkend. Voorwaarde is echter
dat aan de buitenlandse rechter die de procedure heeft
geopend, naar Duitse maatstaven rechtsmacht toekomt.

Daarnaast mag erkenning niet strijdig zijn met fundamen-
tele beginselen van het Duitse recht en meer in het bijzon-
der niet onverenigbaar met de grondrechten (§ 343 InsO).
Ondanks de erkenning van een elders geopende procedure
kan er op verzoek van crediteuren een afzonderlijk bin-
nenlands (Duits) faillissement worden geopend, een
Partikularverfahren, welke zich beperkt tot het in het
binnenland (Duitsland) gelegen vermogen. Deze territo-
riale procedure is mogelijk indien de debiteur een vesti-
ging heeft in Duitsland, maar ook indien de debiteur
slechts beschikt over ander vermogen in Duitsland dan
een vestiging (§ 354 (1) InsO).
In vergelijking met de regeling uit 1999 is de grondslag
voor de opening van een Partikularverfahren in zoverre
verruimd dat in de huidige regeling de aanwezigheid van
ander vermogen dan een vestiging kan volstaan. Indien
de crediteur echter uitsluitend over vermogen en niet
over een vestiging in Duitsland beschikt, wordt het ver-
zoek van de crediteur tot opening van een Partikularver-
fahren slechts toegewezen, indien de crediteur daarbij
een bijzonder belang heeft, met name indien hij in een
buitenlands faillissement naar alle waarschijnlijkheid een
aanzienlijk slechtere positie zou hebben dan in een bin-
nenlandse procedure.28

3.3. België
In het internationale faillissementsrecht van België is men
van oudsher uitgegaan van de universaliteit van het faillis-
sement, waarin slechts plaats is voor één procedure, afge-
wikkeld volgens het recht van de openingsstaat.29 De
universele werking van een Belgisch vonnis van failliet-
verklaring en omgekeerd de erkenning van elders geopen-
de faillissementen was niet expliciet in de Faillissements-
wet van 1851 opgenomen.30 De toepassing van het begin-
sel van de universaliteit van een elders uitgesproken fail-
lietverklaring is vanaf het midden van de negentiende

Geformuleerd in § 207 KO, later in (de enigszins aangepaste) § 237 KO.22.
E. Aderholt, Auslandskonkurs im Inland, Berlin: Duncker & Humblot 1992, p. 62. Zie ook de discussies bij de totstandkoming van de
Nederlandse Faillissementswet in 1893, waar in vergelijkbare zin werd gesteld dat een algehele erkenning van ‘in schier alle oorden der

23.

aarde’, uitgesproken faillissementen niet aan de orde kon zijn (zie noot 3). Een benadering die door de Eerste Kamer werd onderschreven:
‘een beslag hier te lande krachtens het vonnis van een vreemden rechter naar vreemde wetgeving gelegd, zou moeilijk te dulden zijn. Men
zou zich dan voor zijne vorderingen, die men thans met een Nederlandsch vonnis op het zich hier bevindend goed van zijn vreemden
debiteur kan executeeren, hebben te onderwerpen aan het vonnis van den vreemden rechter’, Verslag der Eerste Kamer, in: Van der Feltz,
a.w., 2e dl., 1897, p. 293.
BGH 11 juli 1985, IPRspr. 1985, 218; zie ook Aderholt, a.w., p. 64 en 242 e.v.; C. Summ, Anerkennung ausländischer Konkurse in der
Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Duncker & Humblot 1992, p. 27 en 102 e.v.; H. Hanisch, ‘Die Wende im deutschen internationalen
Insolvenzrecht’, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 1985, p. 1233-1243.

24.

Summ, a.w., p. 102; K. Otte, ‘Inländischer einstweiliger Rechtsschutz im Inland bei Auslandskonkurs – ein neuer internationaler Justiz-
konflikt?’, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1994, p. 293-324.

25.

A. Flessner, ‘Internationales Insolvenzrecht in Deutschland nach der Reform’, IPRax 1997, p. 1-10.26.
Bij de ‘Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Insolvenzrechts’ van 13 maart, BGBl. I, p. 345.27.
Zie § 354 (2) InsO. Een bepaling waarbij ‘(…) auch zu bedenken ist, daß der Gerichtsstand des Vermögens im Internationalen Zivilpro-
zeßrecht kritisch bis ablehnend beurteilt wird und durch neuere Abkommen als exorbitanter Gerichtsstand geradezu geächtet wird’, aldus

28.

D. Leipold, ‘Internationale Zuständigkeit, inländische Einzelrechtsverfolgung trotz eines Auslandskonkurses. Auswirkungen eines aus-
ländischen Konkurses auf im Inland anhängige Zivilprozesse’, in: H. Stoll, Stellungnahmen und Gutachten zur Reform des deutschen In-
ternationalen Insolvenzrechts, Tübingen: Mohr 1992, p. 82.
Deze beginselen gelden zowel voor de in België als voor de in het buitenland geopende faillissementen: ‘En conséquence, l’autorité des
jugements étrangers de faillite est reconnue “de plano”, c.à.d. sans que ceux-ci doivent l’exequatur’, aldus Ph. Colle & F. ’t Kint, ‘Report

29.

for Belgium’, in: I.F. Fletcher (red.), Cross-Border Insolvency: National and Comparative Studies, Tübingen: Mohr 1992, p. 63. Zie ook:
Ph. Colle, ‘Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief’, TvPr. 1993, p. 490 e.v.;
H. Van Houtte, ‘Internationaal faillissementsrecht’, J.C.B./B.R.H 1978, p. 388 e.v.; H. Geinger, ‘Het faillissement en het concordaat in
de internationale context’, TvPr. 1982, p. 115-144; J. Erauw & N. Watté, Les sources du droit international privé belge et communautaire,
Antwerpen enz.: Maklu enz. 1993, p. 318-349.
De Faillissementswet van 18 april 1851, als Boek III opgenomen in het Wetboek van Koophandel, volgde in grote lijnen de Franse wet
van 1838, zie: Baron L. Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, dl. IV, Brussel: Bruylant 1981 (2e druk), p. 11-12.

30.
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eeuw terug te vinden in de rechtspraak.31 Voor de erken-
ning van de rechtsgevolgen van een buitenlands vonnis
van faillietverklaring was in België geen exequaturproce-
dure nodig, waarbij de rechter de buitenlandse beslissing
ten gronde beoordeelde. De Belgische rechter toetste het
buitenlandse faillissementsvonnis echter wel op een aantal
formele criteria en op eventuele strijd met de (Belgische)
internationale openbare orde, waartoe onder meer de
rechtsmacht van de buitenlandse rechter werd gerekend.32

De inwerkingtreding van de Europese Insolventieveror-
dening in 2002 betekende voor België dat het een ‘stap
terug’ moest doen en een meer gematigd universalisme
in de verhouding met de andere lidstaten van de Unie
moest aanvaarden. De Insolventieverordening voorziet
namelijk in de mogelijkheid tot opening van secundaire,
territoriaal beperkte insolventieprocedures in de lidstaten
waar de debiteur een vestiging in stand houdt. De opening
van secundaire procedures, naast de opening van een
hoofdinsolventieprocedure in de lidstaat van de voornaam-
ste belangen van de debiteur, betekent een beperking van
de universaliteit van het faillissement.33

Ten aanzien van de insolventieprocedures die zijn ge-
opend in ‘derde landen’ is in België een wettelijke regeling
getroffen in de Wet van 16 juli 2004 houdende het wet-
boek van internationaal privaatrecht (hierna: IPR-wet),
die op 1 oktober 2004 in werking is getreden.34

Het uitgangspunt dat een faillissementsprocedure die el-
ders is geopend zonder rechterlijke toetsing ten gronde
in België wordt erkend, is gehandhaafd.35

Buitenlandse procedures die niet onder het toepassings-
gebied van de Insolventieverordening vallen, worden in
België krachtens art. 121 IPR-wet erkend of uitvoerbaar
verklaard: (1) als een beslissing in een hoofdprocedure,
indien de beslissing werd genomen door een rechter in
de staat waar de voornaamste vestiging van de schuldenaar
bij de inleiding van die procedure gelegen was; (2) als een
beslissing in een territoriale procedure, indien de beslis-
sing werd genomen door de rechter in de staat waar de
schuldenaar bij de inleiding van de procedure een andere
vestiging dan zijn voornaamste vestiging bezat; in dit ge-
val mag de erkenning of de uitvoering van de beslissing
slechts goederen betreffen die waren gelegen op het
grondgebied van de openingsstaat.
Ten aanzien van buitenlandse rechterlijke beslissingen
inzake insolventie, waarvan de tenuitvoerlegging in België
wordt verzocht, zijn de algemene weigeringsgronden
voor erkenning of uitvoerbaarverklaring uit art. 25 IPR-
wet van toepassing. Een buitenlandse rechterlijke beslis-
sing wordt krachtens deze bepaling onder meer niet er-
kend of uitvoerbaar verklaard indien het gevolg daarvan
kennelijk onverenigbaar zou zijn met de openbare orde,

de rechten van de verdediging zijn geschonden, of de
bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend ge-
grond was op de aanwezigheid van de verweerder of van
goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil in
de staat waartoe die rechter behoort. In art. 25 IPR-wet
is aan de algemene weigeringsgronden toegevoegd dat de
buitenlandse rechterlijke beslissing in geen geval ten
gronde mag worden herzien. Bovendien mogen buiten-
landse rechterlijke beslissingen in insolventieprocedures
in België geen gevolg krijgen dat in strijd is met bepaalde
rechten van partijen (zekerheidsrechten of wettelijke
voorrechten) volgens de regels inzake het toepasselijke
recht zoals geformuleerd in art. 119 IPR-wet, welke be-
palingen in grote lijnen overeenkomen met die in de
Europese Insolventieverordening.
Naast een erkende buitenlandse hoofdprocedure in een
‘derde land’ jegens een debiteur, is de Belgische rechter
krachtens art. 118 IPR-wet bevoegd een territoriale pro-
cedure jegens deze debiteur te openen, indien deze een
vestiging in België bezit.
Met deze regeling van het commune internationaal insol-
ventierecht heeft België gekozen voor de ‘reflexwerking’
van de Insolventieverordening.36 De IPR-wet ‘heeft al
die moderne gedachten over de gevallen van insolventie
overgenomen en projecteerde ze op wereldvlak’.37

4. NAAR EEN WETTELIJKE REGELING IN
NEDERLAND?

4.1. Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Insolventieverordening
is in Nederland de van oudsher gehanteerde territorialis-
tische benadering gewijzigd in een meer universalistische,
althans waar het de insolventieprocedures betreft die zijn
geopend in de andere lidstaten van de Europese Unie. In
tegenstelling tot de ons omringende landen en andere
lidstaten van de Europese Unie heeft Nederland in de
inwerkingtreding van de Insolventieverordening geen
aanleiding gezien tot herbezinning op het commune in-
solventierecht jegens ‘derde landen’.
Zoals in bovenstaande paragraaf is beschreven, heeft
België het commune insolventierecht opgenomen in de
IPR-wet, hetgeen voor Nederland niet de aangewezen
oplossing was (zie hierna paragraaf 4.3). Het insolventie-
recht jegens ‘derde landen’ heeft in Duitsland een plaats
gekregen in de Insolvenzordnung en in vergelijkbare zin
is voor Nederland een aangepaste regeling van ‘derde-
lands’-procedures in Titel 10 van het Voorontwerp Insol-
ventiewet voorgesteld.

Zie bijv. Hof van Cassatie 6 augustus 1852, Pasicrisie belge 1853, I, 146, waarin vermogensrechtelijk rechtsgevolg werd toegekend aan een
Frans faillissement ten aanzien van de vestiging in België van een (Franse) koopman die was onderworpen aan een faillissementsprocedure
in Frankrijk.

31.

Colle, a.w., p. 491-494; E. Brunet, J. Servais & Ch. Resteau, Répertoire Pratique du Droit Belge. Législation, Doctrine et Jurisprudence,
Tome cinquième, Bruxelles: Bruylant 1950, Nr. 2837-2838.

32.

Overweging nr. 11 in de Considerans van de InsVo.33.
Belgisch Staatsblad 27 juli 2004. Hierover: E. Dirix & V. Sagaert, ‘Cross-Border Insolvency in Belgian Private International Law’, Int.
Insolv. Rev., Vol. 15 (2006), p. 57-69; A. Kampf, ‘Neuregelung des internationalen Insolvenzrechts in Belgien, IPRax 2006, p. 620-624.

34.

Dirix & Sagaert, a.w., p. 67.35.
P. Vonken, ‘De internationale beslissingsharmonie nader beschouwd. Een bespiegeling over hinkende rechtsverhoudingen, law shopping
en inschikkelijkheid jegens buitenlands recht’, TvPr. 2006, p. 43.

36.

J. Erauw, ‘Het vernieuwde internationaal privaatrecht van België wordt van kracht’, RW 2004-2005, p. 132.37.

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2014-5226

Het internationale insolventierecht van Nederland jegens ‘derde landen’ na het Yukos-arrest van 13 september 2013: wachten op ‘Europa’?



4.2. Het Voorontwerp Insolventiewet
Het Voorontwerp Insolventiewet dat in november 2007
is uitgebracht door de Commissie Insolventierecht,
voorziet in Titel 10 in een regeling van het internationale
insolventierecht ten aanzien van ‘derde landen’.38 Blijkens
de toelichting is voor de bepalingen in Titel 10 aansluiting
gezocht bij de UNCITRAL Modelwet waar het gaat om
de voorwaarden voor de erkenning van een elders geopen-
de insolventieprocedure.39 Voor deze erkenning is een
afzonderlijke rechterlijke uitspraak vereist, waarvoor in
het Voorontwerp de Rechtbank te ’s-Gravenhage als be-
voegd is aangewezen. Dit is een wezenlijk verschil met
de onder het toepassingsgebied van de Insolventieveror-
dening vallende procedures. Onder de Insolventieveror-
dening moeten de rechtsgevolgen van procedures, die in
een andere lidstaat worden geopend door de rechter die
zijn internationale bevoegdheid heeft aangenomen op
grond van de aanwezigheid van het Centrum van de
voornaamste belangen van de debiteur in deze lidstaat,
zonder nadere formaliteiten worden erkend in de andere
lidstaten.40 De rechtsmacht van de eerste rechter mag in
de andere lidstaten niet worden getoetst.41

Volgens het Voorontwerp kan het verzoek tot erkenning
in Nederland worden geweigerd indien de buitenlandse
rechter naar internationaal aanvaarde normen niet be-
voegd was de insolventie uit te spreken, of voor zover de
gevolgen van erkenning kennelijk in strijd zouden zijn
met de openbare orde (art. 10.3.1).42 Een buitenlandse
procedure kan worden erkend als hoofdinsolventieproce-
dure of als secundaire procedure. Bij erkenning van de
buitenlandse procedure als hoofdprocedure, omvat de
buitenlandse insolventie de in Nederland gelegen goede-
ren van de debiteur, behalve indien in Nederland een
territoriaal beperkte procedure wordt uitgesproken (art.
10.3.2). De Nederlandse rechter is namelijk bevoegd tot
opening van een territoriaal beperkte procedure – waarvan
de gevolgen zich slechts uitstrekken over de in Nederland
aanwezige goederen van de debiteur – indien de schulde-

naar woonplaats heeft in Nederland, ofwel indien hij hier
geen woonplaats heeft, maar wel een beroep of bedrijf
uitoefent vanuit een kantoor in Nederland. Daarnaast is
de Nederlandse rechter bevoegd tot opening van een
territoriale procedure als de debiteur is onderworpen aan
een hier erkende buitenlandse hoofdinsolventieprocedure
en zich in Nederland goederen van de debiteur bevinden.
Ten aanzien van de laatstvermelde rechtsgrond voor de
internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter
dient de verzoeker, indien hij crediteur is van de schulde-
naar, een bijzonder belang bij de rechtsmacht van de
Nederlandse rechter aannemelijk te maken (art. 10.2.1).43

De bewindvoerder van een in Nederland door de rechter
erkende buitenlandse hoofdinsolventieprocedure kan
hier te lande alle bevoegdheden uitoefenen die hem toe-
komen volgens het recht van de openingsstaat, behalve
indien in Nederland een territoriale procedure is geopend
(art. 10.3.5). Bovendien moet de buitenlandse curator bij
de uitoefening van zijn bevoegdheden naar buitenlands
recht het Nederlandse recht eerbiedigen en mogen deze
bevoegdheden niet de aanwending van dwangmiddelen
behelzen.
Voor het toepasselijke recht heeft de Europese Insolven-
tieverordening als inspiratiebron voor het Voorontwerp
gediend.44 Dit betreft het recht dat na erkenning van de
buitenlandse procedure als een hoofdprocedure van toe-
passing wordt geacht op de buitenlandse insolventie. De
bepalingen omtrent het toepasselijke recht zijn in
hoofdlijnen vergelijkbaar met die in art. 4-15 Insolventie-
verordening. Als hoofdregel geldt de lex concursus, maar
daarop bestaan uitzonderingen voor bepaalde (goederen-
rechtelijke) rechten van crediteuren en voor bepaalde
rechtsverhoudingen.45

Het Voorontwerp is tot nu toe in het stadium van een
voorontwerp blijven steken. De Minister van Veiligheid
en Justitie heeft in antwoord op vragen uit de Tweede
Kamer in januari 2011 laten weten dat er gelet op de vele
al bestaande wetgevingsprioriteiten geen ruimte bestond

Commissie Insolventierecht (onder voorzitterschap van prof. S.C.J.J. Kortmann), Voorontwerp Insolventiewet, op 1 november 2007 aan-
geboden aan de Minister van Justitie. Over het Voorontwerp o.m.: B. Wessels, ‘Internationaal insolventierecht volgens het Voorontwerp

38.

Insolventierecht’, O&F 2008, p. 76-92; B. Wessels, ‘Internationaal insolventierecht in het Voorontwerp’, in: J.A. van de Hel, M.C.A. van
den Nieuwenhuijzen & J.H. Verdonschot, Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 283-
300; R.J. van Galen, ‘Internationaal insolventierecht in het Voorontwerp’, Ondernemingsrecht 2008, p. 473-479; J. Israël, ‘Titel 10: Inter-
nationaal insolventierecht’, TvI 2008, p. 168-178; E. Dirix, ‘Het Voorontwerp in het licht van internationale ontwikkelingen’, TvI 2008,
p. 31-38; P. Omar, ‘The recognition of foreign insolvency proceedings in the Netherlands: A new approach?’, Eurofenix 2011, Issue 44,
p. 34-37; T.M. Bos, ‘Internationale Insolventieprocedures in het Voorontwerp Insolventiewet’, WPNR 2008, afl. 6760, p. 535-539; T.M.
Bos, ‘Bepalingen van internationaal recht in het Voorontwerp Insolventiewet. Het territorialisme voorbij?’ NTHR 2009, afl. 4, p. 169-175.
Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, Titel 10 (hierna: Toelichting), Algemeen, nr. 5 en 6. De UNCITRAL Modelwet bevat onder
meer regels voor de erkenning van de in ‘derde landen’ geopende procedures. In de Modelwet zijn geen bepalingen van toepasselijk recht

39.

opgenomen, maar als algemeen uitgangspunt wordt veelal de lex fori concursus van toepassing geacht. Over de UNCITRAL Modelwet:
B. Wessels, International Insolvency Law, Deventer: Kluwer 2012, p. 143-339.
Zie art. 3, 16 en 17 InsVo.40.
Overweging 22 in de Considerans van de InsVo, volgens welke de erkenning van beslissingen van de rechters van de lidstaten moet berusten
op het beginsel van wederzijds vertrouwen.

41.

Bij de beoordeling van de bevoegdheid van de buitenlandse rechter kan een rol spelen dat de buitenlandse rechter zijn bevoegdheid heeft
aangenomen op grond van een ‘niet terstond voor de hand liggende afweging’ ten aanzien van de vaststelling van het centrum van de
voornaamste belangen van de debiteur (Toelichting Art. 10.3.1).

42.

In de Toelichting bij Art. 10.2.1 wordt o.m. verwezen naar het Duitse Partikularverfahren in § 354 InsO; bij het bijzondere belang van
een crediteur bij een insolventverklaring in Nederland van een debiteur jegens wie elders een in Nederland erkende hoofdprocedure is

43.

geopend en die in Nederland slechts over vermogen beschikt, wordt onder meer gedacht aan een situatie dat in de buitenlandse hoofdpro-
cedure het vooruitzicht bestaat dat de uitkering op een vordering van de aanvrager aanzienlijk nadeliger uitvalt dan in een Nederlandse
insolventie het geval zal zijn.
Toelichting, Algemeen, nr. 6.44.
Afdeling 10.4 van het Voorontwerp. Over de toepasselijkheid van de lex concursus ook: A.J. Berends, Insolventie in het internationaal
privaatrecht, Deventer: Kluwer 2011 (2e druk), p. 104; R.J. van Galen, a.w., 2008, p. 476.

45.
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om dit omvangrijke wetgevingstraject ter hand te nemen.
De minister had bovendien inhoudelijke bezwaren tegen
het voorstel, waar dit de afschaffing van de preferentiële
positie van de fiscus en het UWV in faillissement bepleit-
te. De minister kwam ‘alles afwegende’ tot de slotsom
dat hij geen aanleiding zag voor een integrale herziening
van de faillissementswetgeving op basis van het Vooront-
werp, al wilde hij wel in overleg treden met de Vereniging
Insolventierecht Advocaten (Insolad) over een verbetering
van het reorganiserend vermogen van de huidige Faillis-
sementswet.46

4.3. IPR-codificatie
Zoals hierboven is beschreven, heeft het internationale
insolventierecht in België een plaats gekregen in de IPR-
wet en datzelfde geldt voor een land als Oostenrijk. Deze
optie was in Nederland bij de codificatie van het interna-
tionaal privaatrecht echter niet aan de orde. De gekozen
systematiek bij de codificatie van het internationaal pri-
vaatrecht in Nederland impliceert namelijk een onder-
scheid tussen het internationale (materiële) vermogens-
recht dat in Boek 10 BW is opgenomen, en de bepalingen
inzake de (internationale) bevoegdheid die een plaats
hebben gekregen in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.47 Dit onderscheid zou voor het faillis-
sementsrecht minder gelukkig zijn.
Bij de totstandkoming van de Faillissementswet is inder-
tijd gekozen voor een wet waarin de verwevenheid van
materieel en formeel faillissementsrecht tot uitdrukking
zou komen.48 De onlosmakelijke samenhang tussen de
materieelrechtelijke en de formele aspecten van een fail-
lissementsprocedure geldt evenzeer bij internationale
faillissementen. De internationaal bevoegde rechter van
het land van de opening van de procedure zal veelal ook
het recht van zijn land van toepassing achten, niet alleen
waar het gaat om procedurele voorschriften, maar even-
eens ten aanzien van bepaalde (materieelrechtelijke)
rechtsverhoudingen van de gefailleerde met zijn weder-
partijen. Gelet op de samenhang tussen het formele en
het materiële recht in het internationaal insolventierecht,
lag het in de rede om een onderwerp als het faillissements-
recht niet op te nemen in het materieelrechtelijk IPR in
Boek 10 BW. De introductie van Boek 10 BW heeft dan
ook niet geleid tot een (parlementaire) discussie over een

regeling inzake de erkenning van insolventieprocedures
in ‘derde landen’.

5. WACHTEN OP EUROPA?

5.1. Inleiding
De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
heeft in zijn advies omtrent de Uitvoeringswet Insolven-
tieverordening een viertal mogelijkheden geschetst voor
een regeling ten aanzien van insolventieprocedures die
in ‘derde landen’ zijn geopend.49 De eerste optie zou zijn
om de Insolventieverordening mede van toepassing te
verklaren op deze procedures, waaraan eventueel het
vereiste van wederkerigheid kon worden verbonden. De
Staatscommissie schetst ten tweede de mogelijkheid over
te gaan tot aanvaarding van de UNCITRAL Modelwet,
al dan niet in aangepaste vorm. Onderdeel van de Model-
wet is dat voor de erkenning van een buitenlandse proce-
dure hier te lande een rechterlijke toetsing plaatsvindt
van o.a. de rechtsmacht van de rechter die de procedure
heeft geopend. Als derde mogelijkheid acht de Staatscom-
missie het denkbaar dat Nederland een eigen regeling
ontwerpt, al dan niet op basis van wederkerigheid,
waarin de in het buitenland uitgesproken insolventiepro-
cedures door de bevoegd te achten rechter worden er-
kend. Daarnaast zou een territoriaal werkend secundair
faillissement naar Nederlands recht op basis van de aan-
wezigheid van vermogensbestanddelen, of, beperkter,
een vestiging van de debiteur mogelijk moeten zijn.50

Ten slotte vermeldt de Staatscommissie als vierde optie
dat Nederland zou kunnen afwachten of er op EU-niveau
initiatieven worden ontwikkeld om te komen tot een ge-
meenschappelijke regeling inzake insolventieprocedures,
dan wel tot het gezamenlijk aanvaarden van de
UNCITRAL Modelwet.
Bij deze opsomming is in het midden gelaten welke van
de vier mogelijkheden de voorkeur geniet van de Staats-
commissie. Gelet op de afwachtende opstelling van de
Nederlandse wetgever ten aanzien van dit onderwerp
zou een ‘Europese regeling’ zeer welkom kunnen zijn en
bovendien in overeenstemming met het belang dat Neder-
land van oudsher hecht aan multilaterale internationale
verdragen.51

Aanhangsel Handelingen II 2010/11, 1014.46.
Een pleidooi om het materiële en het formele IPR gelijktijdig en in onderlinge samenhang in één IPR-wet te ‘verankeren’, is te vinden bij:
M.V. Polak, ‘Structuur en methodologie van de IPR-schets’, in: D. Kokkini-Iatridou (red.), ‘Schets van een algemene wet betreffende het

47.

Internationaal Privaatrecht. Verslag van een Studiedag gehouden op 10 december 1993’, NIPR 1994 (speciale aflevering), p. 17. Anders:
P. Vlas, ‘De regeling van de rechtsmacht in het Voorontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering’,
in: Kokkini-Iatridou (red.), a.w., NIPR 1994 (speciale aflevering), p. 62-65. Vlas vindt de bepalingen inzake het formele en het materiële
IPR in verschillende wetten niet bezwaarlijk, temeer daar ‘veel onderwerpen van internationaal bevoegdheidsrecht zich niet aan één mate-
rieelrechtelijke kwestie laten koppelen (denk aan litispendentie, connexiteit, (…) forumkeuze (…)), zodat de genoemde samenhang beperkt
is’ (p. 64).
‘Materieel en formeel recht werken in het faillissement zoo op elkander in, dat eene consequente scheiding daarvan noodwendig den sa-
menhang der verschillende wetsbepalingen in meerdere en mindere mate doet te loor gaan’, aldus MvT Faillissementswet, in: Van der
Feltz, a.w., 1e dl., 1896, p. 18.

48.

Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, Advies inzake de wenselijkheid voorzieningen te treffen op het gebied van het inter-
nationaal faillissementsrecht in verband met de Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventiepro-

49.

cedures (Insolventieverordening), uitgebracht aan de Minister van Justitie, Den Haag 13 maart 2002, p. 25-26. Over het advies: T.M. Bos,
‘De Europese Insolventieverordening in het Nederlandse recht. Het advies van de Staatcommissie voor Internationaal Privaatrecht en de
Ontwerp-Uitvoeringswet EG-Insolventieverordening’, NIPR 2003, p. 1-10.
Indien dit al een ‘eigen Nederlandse regeling’ kan worden genoemd, lijkt deze optie op zijn minst geïnspireerd door de Duitse regelgeving.50.
Gewezen kan worden op onder meer de inzet van Nederland in het kader van De Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht,
ook waar het gaat om pogingen een internationaal faillissementsverdrag tot stand te brengen. Zie: T.M. Bos, Grensoverschrijdend faillisse-

51.
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5.2. Een Europese regeling?
Vooruitlopend op de evaluatie en aanpassing van de
Europese Insolventieverordening heeft de organisatie van
Europese insolventierechtjuristen, INSOL Europe, een
uitgewerkte regeling gepresenteerd omtrent de in ‘derde
landen’ geopende insolventieprocedures.52 Deze uniforme
Europese regeling, bedoeld om te worden opgenomen in
de Insolventieverordening, is in grote lijnen gebaseerd
op de UNCITRAL Modelwet en zou ‘the proper func-
tioning of the internal market’ bevorderen en ‘a unified
external trade policy’ ondersteunen.53

De voorgestelde bepalingen bevatten de mogelijkheid om
een elders geopende procedure (bij rechterlijke beslissing)
te erkennen als een hoofdprocedure, aangeduid als ‘main
proceedings’ (indien het centrum van de voornaamste
belangen van de debiteur in de openingsstaat is gelegen)
of als ‘non-main proceedings’ (indien de debiteur in de
openingsstaat een vestiging in stand houdt). De rechter
in de lidstaat dient zich er bij deze beslissing van te heb-
ben vergewist dat de belangen van onder meer de credi-
teuren in zijn lidstaat (en van crediteuren in andere lidsta-
ten) voldoende zijn beschermd.
Na een erkenning van de procedure in een lidstaat, kan
de buitenlandse curator bij rechterlijke beslissing even-
tueel worden gemachtigd om te beschikken over (een
deel van) het vermogen van de debiteur dat in de lidstaat
is gelegen. Voor de uitoefening van bepaalde bevoegdhe-
den in een lidstaat moet de buitenlandse curator afzonder-
lijk worden gemachtigd.
De erkennende lidstaat behoudt zich het recht voor om
met een beroep op kennelijke strijd met de openbare orde
iedere door de buitenlandse curator gevraagde voorzie-
ning te weigeren. Anders dan bij de Insolventieverorde-
ning het geval is, vormt niet het ‘wederzijds vertrouwen’
tussen de staten het uitgangspunt. De rechtsgevolgen van
de eventuele erkenning van een procedure in een ‘derde
land’ is dan ook minder vergaand dan het geval is voor
procedures waarop de Insolventieverordening van toepas-
sing is.54

Dit voorstel van INSOL Europe wordt in het preadvies
van Fletcher en Wessels voor de Vereniging voor Burger-
lijk Recht omschreven als ‘creative and challenging’.55 In
het preadvies geven Fletcher en Wessels een overzicht
van (een ruim aantal) lidstaten waarin de UNCITRAL
Modelwet (mede) ten grondslag heeft gelegen aan een
wettelijke regeling voor de erkenning van insolventiepro-

cedures in ‘derde landen’. Fletcher en Wessels stellen vast
dat de Yukos-zaak in Nederland de enige casus is die door
de opstellers van het voorstel van INSOL Europe wordt
vermeld als argument voor de opname van de Modelwet
in de Insolventieverordening, hetgeen de noodzaak om
een regeling voor de Europese Unie als geheel te treffen,
niet overtuigend zou aantonen.56

De Europese Commissie heeft in december 2012 het
Voorstel tot wijziging van de Europese Insolventieveror-
dening gepubliceerd en dit bevat geen voorstel voor een
regeling van ‘derdelands’-procedures.57 In de wijzigings-
voorstellen van de zijde van het Europees Parlement zoals
die in de vergadering van 5 februari 2014 door het Parle-
ment zijn aangenomen, is evenmin een zodanige proce-
dure aangetroffen.58

Het is dan ook zeer de vraag of een uniforme Europese
regeling (op korte termijn) van de Europese Unie ver-
wacht mag worden. Indien Nederland (impliciet) zijn
hoop inderdaad had gevestigd op een Europa-brede rege-
ling van het insolventierecht jegens ‘derde landen’, zou
het pleidooi voor opname van een zodanige regeling in
de Insolventieverordening vooral van lidstaat Nederland
moeten komen. De besluitvorming omtrent de herziening
van de Insolventieverordening, die uiteindelijk een com-
promis tussen de Raad en het Europees Parlement vereist,
is nog niet afgerond. Het ‘politieke momentum’ voor een
zodanige regeling lijkt, voor zover het ooit heeft bestaan,
echter wel voorbij nu veel lidstaten reeds een eigen wet-
telijke voorziening hebben getroffen.

6. CONCLUSIE

In zijn arrest van 13 september 2013 in de Yukos-zaak
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de buitenlandse cura-
tor mocht beschikken over het hier te lande aanwezige
vermogen van Yukos Oil nadat dit bedrijf in Rusland
failliet was verklaard. Kan aan deze uitspraak van de
Hoge Raad nu de conclusie worden verbonden dat Ne-
derland ‘om’ is en dat hier (eindelijk) een meer universa-
listische wind gaat waaien? Dat valt nog te bezien. In
1915 vroeg Meijers zich al af wat er nog over was van de
slechts territoriale werking van het faillissement, als de
buitenlandse curator in Nederland in rechte de vordering
van de gefailleerde int.59 Sinds de noot van Meijers zijn
er toch bijna honderd jaar verstreken, waarin de vlag van
het territorialisme bij onze hoogste rechter fier is blijven

mentsrecht in Europees perspectief (diss. Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 2000, hfdst. 3; G.J.W. Steenhoff, De Wetenschap van het
Internationaal Privaatrecht in Nederland tussen 1862 en 1962. Een internationalistisch perspectief (diss. Utrecht), Zwolle: Tjeenk Willink
1994. Zie ook de beraadslagingen in de Tweede Kamer bij de behandeling van de Faillissementswet van 1893 (noot 4 hiervoor).
R.J. van Galen e.a. (Drafting Committee), Revision of the European Insolvency Regulation. Proposals by INSOL Europe, Nottingham:
INSOL Europe 2012 (via: www.insol-europe.org). In hoofdstuk VII van deze ‘Proposals’ wordt gepleit voor de opname van de relevante

52.

bepalingen uit de UNCITRAL Model Law in de Insolventieverordening. Over dit voorstel van INSOL Europe: I.F. Fletcher & B. Wessels,
Harmonisation of Insolvency Law in Europe (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2012), Deventer: Kluwer 2012,
p. 85-105.
Van Galen e.a., a.w. (2012), p. 109.53.
Van Galen e.a., a.w. (2012), p. 15.54.
Fletcher & Wessels, a.w., p. 85.55.
Fletcher & Wessels, a.w., p. 96.56.
COM(2012)744 def.; zie noot 2.57.
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement
en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures, (COM(2012)744 – C-0413/2012-
2012/0360(COD)); Aangenomen teksten: P7-TA(2014)0093 (via: http://eur-lex.europa.eu/search.html; Procedure 2012/0360/COD).

58.

Nt. E.M.M. Meijers bij HR 5 november 1915, W. 9938.59.

229Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2014-5

Het internationale insolventierecht van Nederland jegens ‘derde landen’ na het Yukos-arrest van 13 september 2013: wachten op ‘Europa’?



wapperen, althans voor zover bij Europese regelgeving
voor de relatie met de andere lidstaten niet anderszins is
verordonneerd. Uit de hier weergegeven casus blijkt bo-
vendien dat de Hoge Raad nog geen afscheid heeft geno-
men van het territorialisme, ondanks de aan een universa-
listische benadering grenzende ‘toepassing’ van het ten
principale beleden territorialiteitsbeginsel. Deze poging
tot verzoening van het onverzoenlijke draagt echter niet
bij aan de rechtszekerheid, c.q. voorspelbaarheid, van het
Nederlandse internationaal insolventierecht. Het arrest
onderstreept eens te meer de noodzaak om te komen tot
een – bij voorkeur wettelijke – regeling van de erkenning
van insolventieprocedures in ‘derde landen’, waarin geen
plaats meer is voor een eenzijdig territorialisme.60 Gezien
de voorhanden zijnde voorbeelden behoeft het wiel niet
opnieuw in Den Haag te worden uitgevonden. Bij een
keuze uit de hierboven weergegeven stelsels zou ik een
(lichte) voorkeur hebben voor de Belgische procedure.
De Belgische wet legt de nadruk op de openbare-orde-
toets61 en voorziet, anders dan het Duitse recht en het
Nederlandse Voorontwerp Insolventiewet, niet in een
(exorbitante) bevoegdheid tot opening van een territoriale
procedure op grond van uitsluitend de aanwezigheid van
vermogensbestanddelen van een elders gefailleerde debi-
teur. Bovendien heeft de curator in een buitenlandse
hoofdprocedure meer bevoegdheden tot het verrichten
van beheers- en beschikkingshandelingen ten aanzien van
de in België gelegen vermogensbestanddelen van de debi-
teur (zonder rechterlijke toetsing) dan met name in het
voorstel van INSOL Europe het geval is.62

Hoewel er ongetwijfeld lang gediscussieerd kan worden
over de meest wenselijke procedure inzake de in ‘derde
landen’ uitgesproken insolventverklaringen, lijkt gelet
op de rechtsonzekerheid die de Hoge Raad heeft ge-
creëerd met het in deze bijdrage weergegeven Yukos-ar-
rest, iedere regeling wellicht beter dan geen regelgeving.

Zie in vergelijkbare zin (ook n.a.v. eerdere HR-beslissingen) o.m.: M.L. Lennarts, ‘Yukos: na meer dan 4 jaar procederen nog steeds geen
uitsluitsel over de erkenning van een Russisch faillissementsvonnis…dat moet anders!’, TvI 2011/8; P.M. Veder in nt. bij Hof Amsterdam

60.

19 oktober 2010, JOR 2011/27; R.I.V.F. Bertrams in nt. bij HR 13 september 2013, JOR 2014/50; T.M. Bos, ‘Cross-Border Insolvency.
Netherlands Judicial Decisions involving Questions of Private International Law’, NILR 1995 (XLII), p. 130; T.M. Bos in nt. bij HR 13
september 2013, JBPR 2014/15.
Het is de vraag of deze ‘Belgische’ benadering zou hebben geleid tot weigering van de erkenning van het Russische vonnis van faillietver-
klaring wegens strijd met de openbare orde. In de uitspraak Rb. Amsterdam 31 oktober 2007 (zie noot 10) werd het Russische vonnis van

61.

faillietverklaring van Yukos Oil in strijd geoordeeld met de openbare orde wegens strijd met de Nederlandse beginselen van een behoor-
lijke procesorde, waarbij met name werd gedoeld op de belastingprocedure die ten grondslag lag aan de insolventie van Yukos Oil. Ik kan
mij vinden in de uitkomst van het vonnis van de Rechtbank Amsterdam, maar het is niet zeker of een beoordeling op grond van de open-
bare-orde-toets naar Belgisch recht zou hebben geresulteerd in een gelijkluidende beslissing.
In die zin kan ik het bezwaar van Berkenbosch (TvI 2014/6, zie noot 8) tegen al te veelvuldige rechterlijke ‘toetsmomenten’ onderschrijven.62.
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