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10 Enforceability opinions – forum-
keuze en keuze voor arbitrage

10.1 Inleiding

864. Jurisdiction en enforcement of judgments opinions; arbitration en enforcement 
of arbitral awards opinions; no immunity opinion. De enforceability opinion over de 
afdwingbaarheid van een forumkeuze is de jurisdiction opinion. Zij komt voor in twee 
vormen: (a) een voor forumkeuzes voor een Nederlandse rechter, en (b) een voor forum-
keuzes voor een buitenlandse rechter. Een jurisdiction opinion over een forumkeuze 
voor een buitenlandse rechter gaat vergezeld van een enforcement of judgments opinion, 
over de tenuitvoerlegging in Nederland van door de gekozen buitenlandse rechter gewe-
zen uitspraken. De enforceability opinion over de afdwingbaarheid van een keuze voor 
arbitrage is de arbitration opinion. Een arbitration opinion gaat vergezeld van een enfor-
cement of arbitral awards opinion, over de tenuitvoerlegging in Nederland van in de 
gekozen arbitrage gewezen vonnissen. De arbitration opinion en enforcement of arbitral 
awards opinion komen voor in twee vormen: (a) een voor keuzes voor, en tenuitvoerleg-
ging van vonnissen gewezen in, arbitrage in Nederland, en (b) een voor keuzes voor, 
en tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen in, arbitrage buiten Nederland. Een enkele 
opinionontvanger verlangt uitdrukkelijke bevestiging dat de opinionvennootschap geen 
volkenrechtelijke immuniteit geniet. Die bevestiging wordt gegeven in de no immunity 
opinion.

865. Nederlandse rechter – buitenlands rechter; Nederlandse arbitrage – buitenlandse arbi-
trage. Zie over de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter 
nr. 866 e.v. Zie over de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse 
rechter nr. 896 e.v. Zie over de enforcement of judgments opinion nr. 930 e.v. Zie voor 
de arbitration opinion over een keuze voor arbitrage in Nederland en de bij behorende 
enforce ment of arbitral awards opinion nr. 953 e.v. Zie voor de arbitration opinion over 
een keuze voor arbitrage in het buitenland en de bijbehorende enforcement of arbitral 
awards opinion nr. 982 e.v. Zie over de no immunity opinion nr. 1006 e.v.
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10.2 De jurisdiction opinion – Nederlandse rechter

866. Opinion:

The submission to the jurisdiction of the [chosen Dutch] court in the Agreement is 
valid and binding on and enforceable against the Company.

Qualification:

The binding effect and enforceability of the submission to the jurisdiction of the 
[chosen Dutch] court in the Agreement is subject to any exceptions applicable under 
(a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 
in civil and commercial matters (recast), or (b) the 2007 Lugano Convention on juris-
diction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 
matters.

867. Betekenis. De in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een Nederlandse rechter. De opinion 
houdt in dat de forumkeuze jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is. 
De vraag of een forumkeuze dat is, valt uiteen in twee deelvragen: (a) de vraag of de 
Nederlandse rechter aan de forumkeuze rechtsmacht ontleent, en (b) de vraag of, als de 
Nederlandse rechter aan de forumkeuze in beginsel rechtsmacht ontleent, op dat begin-
sel uitzonderingen bestaan.

868. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat de forumkeuze in de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is. De opi-
nion biedt daarmee de opinionontvanger de geruststelling dat de Nederlandse rechter aan 
de forumkeuze rechtsmacht ontleent, een en ander voor zover de qualifications niet iets 
anders zeggen. De opinionontvanger weet aldus dat hij nakoming van de rechtsverhou-
ding bij de in de forumkeuze gekozen rechter kan afdwingen. Zie over de betekenis van 
“valid and binding and enforceable” en de wijzen waarop naar die drie-eenheid kan wor-
den verwezen nr. 679.

869. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een forumkeuze voor 
een Nederlandse rechter is opgenomen, zal die rechtsverhouding doorgaans mede een 
rechtskeuze voor Nederlands recht bevatten. Zie voor het geval een rechtskeuze is gedaan 
voor een ander recht nr. 888. Wordt over een dergelijke rechtsverhouding een remedies 
opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over de in de rechtsverhouding 
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opgenomen forumkeuze; vgl. nr. 682.1377 Omdat de jurisdiction opinion is toegespitst op 
de forumkeuze, maar overigens hetzelfde zegt als de remedies opinion, is zij als afzonder-
lijke opinion overbodig. Als de jurisdiction opinion desondanks wordt opgenomen, zet zij 
ten aanzien van de forumkeuze de remedies opinion opzij; zie nr. 680.1378

870. Erkenning forumkeuze. Een schriftelijk gemaakte forumkeuze voor een Neder-
landse rechter wordt naar Nederlands recht in beginsel erkend. Die erkenning kan wor-
telen in de EEX-Verordening of de Nederlandse wet. Voor de opinionparagraaf doet de 
bron van de erkenning niet ter zake.

871. Gronden voor erkenning. De erkenning van een forumkeuze voor een Nederlandse 
rechter kan wortelen in een supranationale regeling of in de Nederlandse wet. In internati-
onale gevallen is de erkenningsregeling in de EEX-Verordening van toepassing.1379, 1380, 1381 

1377 Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 192. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 387 e.v., bespreken een 
forumkeuze in het kader van hun bespreking van de remedies opinion.

1378 Bevat de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, dan 
rijst de vraag of de jurisdiction opinion over die forumkeuze een opinion omvat dat de opinionven-
nootschap geen immuniteit geniet; zie nr. 901. Ten aanzien van een forumkeuze voor een Nederlandse 
rechter rijst die vraag niet. In een procedure voor de Nederlandse rechter geniet een Nederlandse opi-
nionvennootschap nooit immuniteit; zie nr. 1010.

1379 De forumkeuzeregeling in de EEX-Verordening is alleen van toepassing in internationale gevallen. Als 
een van de partijen bij de forumkeuze haar woonplaats buiten Nederland heeft, zal het geval internati-
onaal zijn. Hebben beide partijen hun woonplaats in Nederland, dan zal het vereiste internationale ele-
ment echter doorgaans ontbreken; vgl. noot 137. Een rechtspersoon of vennootschap heeft woonplaats 
op de plaats van zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging (art. 63 lid 1 EEX-Verordening). 
Een complicatie is dat onzeker is wannéér aan de internationaliteitseis moet zijn voldaan: (a) ten tijde 
dat de forumkeuze wordt gemaakt, (b) ten tijde dat de procedure waarin hij aan de orde komt, aanhan-
gig wordt gemaakt, of (c) op een van deze momenten; Vlas, in GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 
EEX-Vo, aant. 4 en 5, en Kuypers 2008, p. 64 en p. 84 e.v. Andere eisen die de EEX-Verordening aan 
haar toepasselijkheid stelt, leveren in de opinionpraktijk geen problemen op De EEX-Verordening is 
alleen van toepassing in burgerlijke en handelszaken (art. 1 lid 1 EEX-Verordening). Opinions gaan 
in de praktijk nooit over andere zaken. Van het toepassingsgebied van de EEX-Verordening zijn uitge-
zonderd “faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures” en voorts arbitrage (art. 1 lid 2 
aanhef en onder b) en d) EEX-Verordening). Voor zover regels van faillissementsrecht een forumkeuze 
doorkruisen, werkt de bankruptcy qualification; zie nr. 891. Zie over arbitrage bij de arbitration opi-
nion en de enforcement of arbitral awards opinion. De overige uitzonderingen op het toepassings-
gebied van de EEX-Verordening (zie art. 1 EEX-Verordening) spelen in de opinionpraktijk geen rol. 
Binnen de grenzen van het toepassingsbereik van de EEX-Verordening wordt een forumkeuze door de 
verordening beheerst als (a) hij ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en (b) het gekozen forum een 
rechter in de EU is (art. 25 lid 1 EEX-Verordening). Zie over de voorwaarde onder (a) nr. 872. Bij een 
keuze voor een Nederlandse rechter is aan de voorwaarde onder (b) voldaan.

1380 Regelingen omtrent erkenning van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter zijn ook opgenomen 
in de het EVEX en het EEX-Verdrag. Het EVEX geldt tussen de Europese Unie aan de ene kant en 
IJsland, Noorwegen en Zwitserland aan de andere kant. Het EEX-Verdrag, dat goeddeels is vervan-
gen door de EEX-Verordening, geldt nog tussen de EU, Aruba en Gibraltar. (Het verdrag geldt niet 
voor Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, EEX-Vo, 
inleidende opmerkingen, aant. 11.) Zie over samenloop tussen EEX-Verordening, het EVEX en het 
EEX-Verdrag noot 1381. Nederland heeft bilaterale executieverdragen met België, Duitsland, Italië, 
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze verdragen zijn voor de opinionpraktijk zonder belang.

1381 Een vraag is hoe de EEX-Verordening zich verhoudt tot de twee andere regelingen die voorzien in 
erkenning van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter – het EVEX en het EEX-Verdrag. Tussen 
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Onder die verordening wordt een forumkeuze voor een Nederlandse rechter in beginsel 
erkend; zie nr. 872 e.v. In nationale gevallen bepaalt de Nederlandse wet dat een forum-
keuze voor een Nederlandse rechter deze in beginsel rechtsmacht geeft; zie nr. 874.

872. Geldigheid forumkeuze onder EEX-Verordening. Een forumkeuze waarop de EEX-
Verordening van toepassing is, wordt erkend als hij voldoet aan de formele en materi-
ele geldigheidseisen van de verordening. De EEX-Verordening (art. 25 leden 1 en 2) stelt 
de formele eis dat een forumkeuze bij schriftelijke overeenkomst wordt gemaakt, of in 
een andere toegelaten vorm.1382 In de opinionpraktijk is een forumkeuze altijd schrif-
telijk, zodat deze eis geen probleem oplevert. De EEX-Verordening (art.  25 lid 1) stelt 
voorts de materiële eisen dat (a) de forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, 
en (b) de forumkeuze materieel geldig is onder het recht dat wordt aangewezen door het 
internationaal privaatrecht van de gekozen rechter (art. 25 lid 1 jo. overweging (20) EEX-
Verordening). Een forumkeuze in een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, heeft 
in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in verband met die rechtsverhouding 
ontstaan.1383, 1384 Aan de voorwaarde onder (a) is daarmee voldaan. Of aan de voorwaarde 
onder (b) wordt voldaan, hangt bij een forumkeuze voor de Nederlandse rechter af van 
het recht dat naar Nederlands internationaal privaatrecht op die keuze van toepassing 
is. Welk recht dat is, is niet geheel zeker. Aannemelijk is dat de Rome I Verordening van 
overeenkomstige toepassing is (art. 10:154 BW).1385 Onder de Rome I Verordening (art. 3 
lid 1) is, als ter zake van de forumkeuze een rechtskeuze is gedaan, het gekozen recht 

de erkenningsregeling in de EEX-Verordening enerzijds en de erkenningsregeling in de twee andere 
regelingen anderzijds bestaan twee verschillen. In de eerste plaats wordt een forumkeuze voor de 
Nederlandse rechter onder de EEX-Verordening erkend ongeacht de woonplaats van de partijen (art. 25 
lid 1 EEX-Verordening). Erkenning onder de andere regelingen vergt dat ten minste een van de partijen 
woonplaats heeft in het gebied dat de regeling bestrijkt (art. 23 lid 1 EVEX, art. 17 lid 1 EEX-Verdrag). 
Omdat de andere regelingen erkenning van een forumkeuze in andere gevallen niet verbieden, bot-
sen de EEX-Verordening en de andere regelingen op dit punt niet. In de tweede plaats bevat de EEX-
Verordening een verwijzingsregel aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welk recht de materiële 
geldigheid van een forumkeuze beheerst; zie nr. 872. In de andere regelingen ontbreekt een dergelijke 
regel. Welk recht onder de andere regelingen de materiële geldigheid van een forumkeuze beheerst, is 
daarmee onduidelijk; vgl. nr. 906.

1382 Vgl. over de andere mogelijke vormen nr. 105.
1383 Vgl. over de bepaalbaarheidseis Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art.  23 EEX-Vo, aant. 8 en 

Kuypers 2008, p. 409 e.v.
1384 De forumkeuze ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet- 

contractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Ook 
dergelijke verbintenissen vallen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”; Kuypers 
2008, p. 420. 

1385 Kramer, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 Rome I Verordening, aant. 3, Strikwerda 2012/265 en 2012*, 
p. 213, en Bertrams & Kruisinga 2014, p. 54-55. Zie ook, ten aanzien van arbitrage-overeenkomsten, 
Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3, p. 8. In Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 83, wordt in het 
algemeen gewezen op de mogelijkheid dat langs de weg van art. 10:154 BW de Rome I Verordening van 
toepassing is op onderwerpen die in art. 1 Rome I Verordening van haar toepassingsgebied zijn uitge-
zonderd (waaronder ook de forumkeuze valt). Kernvraag is of een forumkeuze “als [een verbintenis] uit 
overeenkomst [kan] worden aangemerkt”. Dat vergt een ruime uitleg; vgl. de definitie van “verbintenis” 
bij Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I* 2012 201/6. 
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van toepassing. Ontbreekt een rechtskeuze, dan geldt het recht van het land waarmee de 
forumkeuze het nauwst verbonden is (art. 4 lid 4 Rome I Verordening). Over de vraag welk 
recht dat is, kan worden getwist. Hetzelfde geldt als de Rome I Verordening toepassing 
zou missen. In de literatuur zijn als mogelijkheden in het bijzonder naar voren gescho-
ven (a) het recht van de rechtsverhouding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt, (b) het 
recht van de gekozen rechter, en (c) het recht van de rechter die over de geldigheid van 
de forumkeuze moet oordelen.1386 Als ten aanzien van de rechtsverhouding waarvan de 
forumkeuze deel uitmaakt een rechtskeuze voor Nederlands recht is gedaan (zie nr. 873), 
verwijzen in een procedure voor de Nederlandse rechter de drie mogelijkheden echter 
alle naar Nederlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat een forumkeuze 
voor de Nederlandse rechter is opgenomen in een rechtsverhouding met een rechtskeuze 
voor buitenlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de materiële geldigheid van de 
forumkeuze mede wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.

873. Gekozen recht forumkeuze. Een vraag is in welke gevallen een forumkeuze een 
gekozen recht heeft. In de praktijk maakt de forumkeuze deel uit van een meer omvat-
tende rechtsverhouding. Die rechtsverhouding zal een rechtskeuze bevatten; vgl. nr. 688 
en 733. Een forumkeuze moet echter worden behandeld als een afzonderlijke overeen-
komst (art. 25 lid 5 EEX-Verordening; art. 8 lid 6 Rv1387). Soms bepaalt de meer omvat-
tende rechtsverhouding ondubbelzinnig dat de rechtskeuze mede op de forumkeuze ziet. 
Is dat niet het geval, dan is, als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst 
door Nederlands recht, de vraag of de rechtskeuze daarin mede ziet op de forumkeuze 
een vraag van uitleg (vgl. art. 10 lid 1 Rome I Verordening). In het algemeen mag worden 
aangenomen dat de partijen hebben gewild dat de rechtskeuze ook op de forumkeuze 
ziet.1388 Als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, 
bepaalt buitenlands recht of de rechtskeuze in de rechtsverhouding mede op de forum-
keuze ziet. Als uit de rechtsverhouding ondubbelzinnig blijkt dat de rechtskeuze mede op 
de forumkeuze ziet, kan de opiniongever daarvan uitgaan; vgl. nr. 744. Als dat niet zo is, 

1386 Vlas, in: GS Rechtspersonen, art.  8 Rv, aant. 7 (voorstander van mogelijkheid (b)), Steffens, in: GS 
Verbintenissenrecht, art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Verheul & Feteris 1986, 
p. 95-96 (voorstander van een combinatie van mogelijkheden (a) en (c)), Kuypers 2008, p. 239-240 en 
243-244 (min of meer voorstander van mogelijkheid (a)), Strikwerda 2009, p. 106, 2012/255 en 2012*, 
p. 218-219 (voorstander van mogelijkheid (a)), Kramer, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 10:154, aant. 
2, en T&C Vermogensrecht, art.  1 Rome I Verordening, aant. 3 (voorstander van mogelijkheid (a)), 
Vonken, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Bertrams 
& Kruisinga 2014, p. 54-55 (voorstander van mogelijkheid (a)), Kokkini-Iatridou & Boele-Woelki, 
NIPR 1993, p. 348-356 en WPNR 1993, p. 54-55 (voorstander van mogelijkheid (c) in gevallen waarin 
ten aanzien van de forumkeuze geen rechtskeuze is gedaan), Vlas & Ibili, WPNR 2003, p. 312-313, en 
Koppenol-Laforce, NIPR 2011, p. 458 (zonder eigen standpunt).

1387 De regel geldt ook voor een forumkeuze waarop het EVEX van toepassing is; vgl. HvJEG 3 juli 1997, 
ECLI:NL:XX:1997:AD4024, NJ 1999/681. Het gevolg van de splitsing tussen de forumkeuze en de over-
eenkomst waarvan hij deel uitmaakt, is dat de geldigheid van de forumkeuze los van de geldigheid van 
die overeenkomst moet worden beoordeeld; vgl. art.  25 lid 5 EEX-Verordening en Kamerstukken II 
1999/2000, 26855, nr. 3 p. 39. 

1388 Strikwerda 2012*, p. 217-218.
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moet de opiniongever desalniettemin rekening houden met de mogelijkheid dat onder het 
toepasselijke recht de forumkeuze wordt beheerst door het in de rechtsverhouding geko-
zen recht.

874. Geldigheid forumkeuze onder Nederlands recht. Waar de Nederlandse wet van toe-
passing is, wordt een forumkeuze voor een Nederlandse rechter in beginsel erkend (art. 8 
lid 1 Rv). Voorwaarden zijn dat (a) de forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, 
(b) die rechtsbetrekking ter vrije bepaling van de partijen staat, en (c) bij de forumkeuze 
een redelijk belang aanwezig is. Aan de voorwaarde onder (a) is in de praktijk steeds vol-
daan; zie nr. 872. Rechtsbetrekkingen die niet ter vrije bepaling van partijen staan, komen 
in de opinionpraktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1389 Aan 
de voorwaarde onder (b) is daarmee ook voldaan. De forumkeuze zal in het algemeen 
zijn opgenomen in een rechtsverhouding die krachtens rechtskeuze is onderworpen aan 
Nederlands recht. Dat levert het vereiste redelijke belang op, zodat aan de voorwaarde 
onder (c) ook is voldaan.1390 Een forumkeuze kan alleen worden erkend als hij geldig is. 
Of een forumkeuze voor de Nederlandse rechter geldig is, is in de meeste gevallen een 
vraag van Nederlands recht; vgl. nr. 872 e.v. Alleen in het zeldzame geval dat ten aan-
zien van een forumkeuze voor de Nederlandse rechter een rechtskeuze voor buitenlands 
recht is gemaakt, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de geldigheid 
van de forumkeuze wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.1391 De wet (art. 8 
lid 5 Rv en 108 lid 3 Rv) bepaalt dat een forumkeuze wordt bewezen door een geschrift. 

1389 Een rechtsbetrekking staat niet ter vrije bepaling van partijen als een beslissing daarover mede werkt 
ten aanzien van anderen dan de partijen daarbij, of anderszins raakt aan de openbare orde; Snijders, in: 
GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 5 (het begrip “ter vrije bepaling van partijen” uit art. 8 
Rv keert met dezelfde achtergrond terug in art. 1020 Rv; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 38). 
De rechtsverhouding waarop een opinion ziet, pleegt vermogensrechtelijk te zijn. Vermogensrechtelijke 
kwesties staan doorgaans ter vrije bepaling van partijen; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, 
p.  38. Een aandeelhoudersovereenkomst die de verhoudingen tussen aandeelhouders in een NV of 
BV en (het bestuur en de raad van commissarissen van) de betrokken NV of BV regelt, kan echter 
niet- vermogensrechtelijke regelingen bevatten, die raken aan de organisatie of het functioneren van 
een rechtspersoon. Kwesties als het bestaan van de rechtspersoon, de inhoud van zijn statuten of de 
nietigheid of vernietiging van zijn besluiten staan in het algemeen niet ter vrije bepaling van partijen; 
Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 5. Zie in die aantekening voor een uitge-
breider overzicht van rechtsbetrekkingen die wel en niet ter vrije bepaling van partijen staan.

1390 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 8 Rv, aant. 2 en Kuypers 2008, p. 633. Als de rechtsver-
houding is onderworpen aan buitenlands recht (vgl. nr. 888), zal er een ander redelijk belang bij een 
forumkeuze voor de Nederlandse rechter moeten bestaan. Dat de opinionvennootschap Nederlands 
is, is in het algemeen een voldoende redelijk belang; Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 8 Rv, 
aant. 2, Kuypers 2008, p. 634 en Verheul & Feteris, 1986/9.4. Zie over redelijk belang overigens Kuypers 
2008, p. 631-639.

1391 Een forumkeuze in algemene voorwaarden kan door de wederpartij van de gebruiker van de algemene 
voorwaarden veelal worden vernietigd als hij onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW). Als de weder-
partij een consument is, is de forumkeuze zonder meer onredelijk bezwarend als de consument niet de 
mogelijkheid heeft alsnog voor beslechting van het geschil door de krachtens de wet bevoegde rechter te 
kiezen (art. 6:236 aanhef en onder n BW). Zie over de vraag wanneer de algemenevoorwaardenregeling 
van belang is noot 1179.
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In de opinionpraktijk zijn forumkeuzes altijd schriftelijk, zodat deze bepaling niet tot 
complicaties leidt.

875. “Valid and binding and enforceable”. De opinionparagraaf zegt dat de forumkeuze 
voor de aangewezen Nederlandse rechter “valid and binding and enforceable” is. De vraag 
of een forumkeuze “valid”– geldig – is, wordt beheerst door de EEX-Verordening of de 
Nederlandse wet; zie nr. 870 e.v. Een geldige forumkeuze is op grond van de toepasselijke 
regeling in beginsel tevens “binding and enforceable” – bindend en afdwingbaar; zie ech-
ter nr. 883 e.v.

876. Gekozen Nederlandse rechter. De forumkeuze kan strekken tot aanwijzing van de 
Nederlandse rechter in het algemeen, of tot aanwijzing van een bepaalde Nederlandse 
rechter. Voor zijn geldigheid maakt dat geen verschil.

877. Gekozen Nederlandse rechter. Een forumkeuze kan bepalen dat “de Nederlandse 
rechter” rechtsmacht heeft ten aanzien van geschillen waarop de forumkeuze ziet. Een 
forumkeuze kan ook bepalen dat een bepaalde Nederlandse rechter, bijvoorbeeld “de 
rechter te Amsterdam”, rechtsmacht heeft. Het laatste is meer gebruikelijk.1392 Als een 
forumkeuze is gemaakt voor de Nederlandse rechter in het algemeen, moet aan de hand 
van de Nederlandse wet worden bepaald welke Nederlandse rechter bevoegd is.1393 Als 
geen andere rechter bevoegd is, is de rechter te Den Haag bevoegd (art.  109 Rv). Als 
een bepaalde Nederlandse rechter is aangewezen, is die rechter in beginsel bevoegd; zie 
nr. 878.

878. Grenzen aan vrijheid keuze bepaalde Nederlandse rechter. Een forumkeuze voor een 
bepaalde Nederlandse rechter kan alleen worden erkend binnen de grenzen van de abso-
lute bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende rechters in de Nederlandse wet.1394 
In de praktijk is die begrenzing geen sta-in-de-weg. Een forumkeuze voor een bepaalde 
Nederlandse rechter die, zoals meestal het geval is, als bevoegd aanwijst “de rechter” of “de 
rechtbank” in een bepaalde plaats, struikelt zelden over de absolute bevoegdheidsverdeling 
(vgl. art. 42 Wet ro). De relatieve bevoegdheidsverdeling tussen verschillende Nederlandse 
rechters wordt door een forumkeuze terzijde gesteld. Voor zover de EEX-Verordening 
van toepassing is, vloeit dat rechtstreeks uit die verordening voort: de aanwijzing bij een 

1392 Overeenkomsten naar New Yorks recht bevatten doorgaans een rechtskeuze voor de rechter – federaal 
of statelijk – in New York. Engelsrechtelijke overeenkomsten plegen te voorzien in een forumkeuze 
voor de Engelse rechter in het algemeen. 

1393 Vgl. Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3. Zie echter Kuypers 2008, p. 96, 
die betoogt dat als de verweerder geen woonplaats in Nederland heeft, in afwijking van de wet (in het 
bijzonder art. 109 Rv) rechtsmacht toevalt aan de rechter “van de plaats waar de verbintenis uit over-
eenkomst is of moet worden uitgevoerd”.

1394 De regels omtrent absolute bevoegdheid zijn van openbare orde; Vriesendorp 1981, p. 64. Een forum-
keuze kan die regels niet terzijde stellen. 
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geldige forumkeuze van “een gerecht” van een EU-lidstaat geeft dat gerecht, mits abso-
luut bevoegd, rechtsmacht (art. 25 lid 1 EEX-Verordening).1395 Voor zover de Nederlandse 
wet van toepassing is, ontleent de aangewezen rechter aan de forumkeuze rechtsmacht op 
grond van de regel dat een door partijen aangewezen rechter relatieve rechtsmacht heeft 
(art. 108 lid 1 Rv); zie echter nr. 885.

879. Exclusiviteit. De forumkeuze kan meer of minder exclusief zijn. De mate van 
exclusiviteit wordt bepaald door de forumkeuze-overeenkomst.

880. Gradaties van exclusiviteit. Een forumkeuze kan tweezijdig exclusief, eenzijdig 
exclusief of niet exclusief zijn. Een tweezijdig exclusieve forumkeuze bindt beide partijen 
aan de aangewezen rechter. Geen van hen kan zich tot een andere rechter wenden. Een 
eenzijdig exclusieve forumkeuze bindt een van de partijen aan de aangewezen rechter, 
maar laat de andere partij de vrijheid een andere bevoegde rechter te benaderen. Een niet-
exclusieve forumkeuze geeft beide partijen die vrijheid. In de praktijk wordt in een forum-
keuzebeding doorgaans ondubbelzinnig bepaald in welke mate de forumkeuze bedoeld is 
exclusief te zijn.

881. Exclusiviteit onder EEX-Verordening. Voor zover de EEX-Verordening van toepas-
sing is, wordt de mate van exclusiviteit van een forumkeuze bepaald door de forumkeuze-
overeenkomst (art.  25 lid 1 EEX-Verordening).1396 Zwijgt de overeenkomst, dan is de 
forumkeuze in beginsel exclusief. Zie voor uitzonderingen nr. 884.

882. Exclusiviteit onder Nederlands recht. De Nederlandse wet regelt niet of de toe deling bij 
forumkeuze van absolute rechtsmacht aan de Nederlandse rechter exclusief is. Dat is niet 
verrassend. In een procedure voor de Nederlandse rechter is van belang of de Nederlandse 
rechter rechtsmacht heeft. Of die rechtsmacht exclusief is of, anders gezegd, of een buiten-
landse rechter ook bevoegd is, doet in het algemeen niet ter zake.1397 De wet bevat wel een 
regeling omtrent de exclusiviteit van een toedeling van relatieve rechtsmacht. Een derge-
lijke toedeling is exclusief in de mate waarin de forumkeuze- overeenkomst dat bepaalt. 
Zwijgt de overeenkomst, dan is de toedeling in beginsel exclusief (art.  108 lid 1 Rv). 
Aannemelijk is dat ten aanzien van de toedeling van absolute rechtsmacht hetzelfde geldt.

1395 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3. 
1396 De EEX-Verordening laat tweezijdig exclusieve, eenzijdig exclusieve en niet-exclusieve forumkeuzes 

toe; vgl. Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 6.
1397 Een uitzondering kan gelden als over een kwestie waarop de forumkeuze ziet, een procedure bij een 

buitenlandse rechter aanhangig was gemaakt voordat een Nederlandse procedure werd ingeleid. De 
Nederlandse rechter kan in dat geval de bij hem aanhangige procedure aanhouden totdat de buiten-
landse rechter heeft beslist. Heeft de buitenlandse rechter beslist en is zijn beslissing voor erkenning in 
Nederland vatbaar, dan verklaart de Nederlandse rechter zich onbevoegd (art. 12 Rv). Als de forum-
keuze voor de Nederlandse rechter vanuit Nederlandsrechtelijke optiek exclusief is, ligt aanhouden van 
de Nederlandse procedure echter niet voor de hand.
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883. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De rechtsmacht die een Nederlandse 
rechter aan een geldig gemaakte forumkeuze ontleent, wordt terzijde gesteld waar krach-
tens een supranationale regeling een buitenlandse rechter exclusieve rechtsmacht heeft. 
Voor zover de forumkeuze exclusief is, kan die exclusiviteit door een supranationale rege-
ling worden doorbroken. Relevante supranationale regelingen zijn de EEX-Verordening 
en het EVEX. De relatieve rechtsmacht die een bepaalde Nederlandse rechter aan een 
geldige forumkeuze ontleent, kan worden terzijde gesteld door de Nederlandse wet.

884. Uitzonderingen onder EEX-Verordening en EVEX. De EEX-Verordening en het EVEX 
delen in een aantal gevallen rechtsmacht toe, die niet of slechts beperkt door een forum-
keuze kan worden doorbroken (art.  25 lid 4 jo. art.  15, 19, 23 en 24 EEX-Verordening; 
art.  23 lid 5 jo. art.  13, 17, 21 en 22 EVEX).1398,  1399 De rechter waaraan de rechtsmacht 
wordt toegedeeld, is steeds een rechter in het gebied dat de betrokken regeling bestrijkt. 
Voor de EEX-Verordening is dat de Europese Unie, voor het EVEX de EU en IJsland, 
Noorwegen en Zwitserland.1400 De beperkingen op de erkenning van een forumkeuze 
onder de EEX-Verordening en het EVEX zijn naast elkaar van toepassing; voor zover zij 
strijdig mochten zijn, gaat het EVEX voor (art. 73 lid 1 EEX-Verordening). Voor zover 
hier van belang zijn de regels omtrent toedeling van rechtsmacht in de twee erkennings-
regelingen hetzelfde. Het is ook de bedoeling dat de regeling zo veel mogelijk eenvor-
mig worden uitgelegd.1401 Voor rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, kan 
vooral van belang zijn de exclusieve rechtsmacht voor geschillen over (a) geldigheid van 

1398 Of een van deze regels van toedeling van rechtsmacht daadwerkelijk toepasselijk zal zijn, is veelal niet 
met zekerheid te voorspellen. Bepalend voor de toepassing van een regeling is vaak de toestand ten tijde 
dat het geschil aanhangig wordt gemaakt; vgl. noot 1379. Die toestand kan anders zijn dan de toestand 
ten tijde dat de forumkeuze wordt gemaakt. In een voorbeeld: als de Nederlandse aandeelhouders van 
een Engelse vennootschap op aandelen ter zake van hun aandeelhouderschap een aandeelhoudersover-
eenkomst hebben gesloten met daarin een forumkeuze voor de Nederlandse rechter (in het verlengde 
van een rechtskeuze voor Nederlands recht), werkt die forumkeuze krachtens de EEX-Verordening 
niet ten aanzien van geschillen over de geldigheid van door de organen van de vennootschap genomen 
besluiten. Ten aanzien van dergelijke geschillen is de Engelse rechter exclusief bevoegd (art. 22 aan-
hef en onder 2 EEX-Verordening; art. 24 aanhef en onder 2 EEX-Verordening). Als de vennootschap 
haar zetel verplaatst naar Bermuda, is de exclusieve bevoegdheidstoedeling aan de Engelse rechter 
echter niet langer toepasselijk: art. 22 aanhef en onder 2 EEX-Verordening (alsook art. 24 aanhef en 
onder 2 EEX-Verordening) geldt alleen voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn gevestigd in 
de Europese Unie. 

1399 Een marginale rol is weggelegd voor het EEX-Verdrag; zie noot 1380.
1400 De EEX-Verordening is ten aanzien van Denemarken van toepassing krachtens (a) de Overeenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, en (b) de 
kennisgeving die Denemarken op 20 december 2012 op grond van art. 3 lid 2 van die overeenkomst aan 
de Europese Commissie heeft gedaan (zie PbEG 21 maart 2013, L 79/4). De Overeenkomst voorziet in 
bepaalde uitzonderingen voor Denemarken op de toepassing van de EEX-Verordening. In het bijzonder 
gelden wijzigingen in en uitvoeringsmaatregelen op de EEX-Verordening voor Denemarken slechts 
voor zover Denemarken die wijzigingen of uitvoeringsmaatregelen ten uitvoer legt (art. 3 en 4 van de 
Overeenkomst).

1401 Zie de preambule bij het EVEX.
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besluiten van vennootschappen en rechtspersonen (mogelijk van belang als een opinion 
ziet op een aandeelhoudersovereenkomst die ziet op een buitenlandse vennootschap; de 
rechter van de plaats van vestiging van de vennootschap of rechtspersoon is bij uitsluiting 
bevoegd; art. 24 aanhef en onder 2 EEX-Verordening; art. 22 aanhef en onder 2 EVEX), 
en (b) tenuitvoerlegging van beslissingen (de rechter van de plaats van tenuitvoerlegging 
is bij uitsluiting bevoegd; art. 24 aanhef en onder 5 EEX-Verordening; art. 22 aanhef en 
onder 5 EVEX).1402 Een exclusieve forumkeuze doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van 
een buitenlandse rechter om voorlopige of bewarende maatregelen te treffen waarin de 
wet van het land van de buitenlandse rechter voorziet (art. 35 EEX-Verordening; art. 31 
EVEX).1403 Exclusiviteit wordt voorts terzijde gesteld als de partijen verschijnen voor een 
andere rechter zonder diens bevoegdheid te betwisten (art. 26 EEX-Verordening; art. 24 
EVEX).

885. Uitzonderingen onder Nederlands recht. De Nederlandse wet bevat geen regels die de 
toewijzing van absolute rechtsmacht aan de Nederlandse rechter doorkruisen en die in de 
opinionpraktijk van belang zijn; vgl. nr. 878. De Nederlandse wet (art. 108 lid 2 Rv) voor-
ziet in uitzonderingen op de afdwingbaarheid van een toedeling van relatieve rechtsmacht 

1402 Een vraag is of de uitzondering in art. 17 e.v. EEX-Verordening (en art. 15 e.v. EVEX; het navolgende 
geldt daarvoor evenzeer, met verwijzing naar art. 15 in plaats van artikel 17) voor door consumenten 
gesloten overeenkomsten van belang kan zijn. Een “consument” is onder meer een persoon die een 
overeenkomst sluit “voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd” 
met een wederpartij die “commerciële of beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument 
woonplaats heeft, of dergelijke activiteiten met ongeacht welke middelen richt op die staat, of op meer-
dere staten met inbegrip van die staat, en de overeenkomst onder die activiteiten valt” (art. 17 lid 1 aan-
hef en onder c) EEX-Verordening). Een consument kan zijn wederpartij dagen (a) voor de rechter van 
de lidstaat waar hij woonplaats heeft, (b) voor de rechter van de lidstaat waar de wederpartij woonplaats 
heeft, of (c) als dat is overeengekomen, voor een andere gekozen rechter (art. 18 lid 1 en 19 aanhef en 
onder 2 EEX-Verordening). Een consument kan alleen worden gedaagd voor de rechter van de lidstaat 
waar hij zijn woonplaats heeft (art. 17 lid 2 EEX-Verordening). Zie voor uitzonderingen art. 17 lid 3 
EEX-Verordening. Een natuurlijke persoon die obligaties koopt, zal dat veelal doen “voor een gebruik 
dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd”. Een vraag is of de uitgifte van obligaties 
moet worden gezien als een “commerciële of beroepsactiviteit” van de uitgevende instelling daarvan. 
Als dat zo is, zal de aanbieding van obligaties in de lidstaat waar de consument zijn woonplaats heeft, 
allicht het “ontplooien” van die activiteit in de lidstaat zijn, of ten minste het “richten met ongeacht 
welke middelen” van die activiteit op die lidstaat. Een exclusieve forumkeuze voor een Nederlandse 
rechter in obligatievoorwaarden werkt dan niet voor zover hij in strijd is met de bevoegdheidsrege-
ling voor consumentenovereenkomsten in de EEX-Verordening: de obligatiehouder blijft bevoegd de 
uitgevende instelling van de obligaties te dagen voor de door de EEX-Verordening aangewezen rechter. 
Omdat de jurisdiction opinion in het algemeen beperkt blijft tot de afdwingbaarheid van de forum-
keuze jegens de opinionvennootschap (vgl. echter nr. 719), is de doorbreking van de exclusiviteit ten 
gunste van de obligatiehouder voor de opinion echter in het algemeen zonder belang.

1403 “Voorlopige maatregelen” omvatten mede maatregelen getroffen door de voorzieningenrechter in 
kort geding, met uitzondering, in beginsel, van een incasso-kortgeding; HvJEG 17 november 1998, 
ECLI:NL:XX:1998:AD2958, NJ 1999/339. “Bewarende maatregelen” zijn maatregelen die “bedoeld zijn 
om een feitelijke situatie of rechtssituatie in stand te houden ter bewaring van rechten waarvan de 
erkenning voor het overige wordt gevorderd voor de rechter die van het bodemgeschil kennis neemt”; 
HvJEG 26 maart 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1645, NJ 1996/315. Denk aan conservatoir beslag; Vlas, 
in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 31 EEX-Vo, aant. 2. 
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aan een Nederlandse rechter. Een uitzondering die in de opinionpraktijk enig belang kan 
hebben, is de uitzondering voor vorderingen met een bedrag van ten hoogste EUR 25.000 
(art. 108 lid 2 Rv); vgl. nr. 890.1404, 1405, 1406

886. Onderzoek. Om de jurisdiction opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
de forumkeuze onder de loep nemen. Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.

887. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de juris-
diction opinion te kunnen geven, is beperkt. De opiniongever moet vaststellen welke 
Nederlandse rechter door de forumkeuze wordt aangewezen, en vaststellen dat deze 
rechter naar Nederlands recht absoluut bevoegd is om kennis te nemen van de geschil-
len waarop de forumkeuze ziet; vgl. nr.  878. In de praktijk is dat steeds het geval. De 
geldigheidseisen waaraan de forumkeuze moet voldoen (zie nr.  872 e.v.), leveren in de 
praktijk geen problemen op. De forumkeuze is altijd opgenomen in een schriftelijke 
rechtsverhouding. De door de EEX-Verordening en de Nederlandse wet (bij wijze van 
bewijsvoorschrift) gestelde formele geldigheidseis dat de forumkeuze schriftelijk is aange-
gaan, is daarmee vervuld. Aan de materiële geldigheidseis dat de forumkeuze moet zien 
op een bepaalde rechtsbetrekking, is in de praktijk altijd voldaan; zie nr. 872. Voor zover 
Nederlands recht van toepassing is, is de forumkeuze voor het overige materieel geldig als 
hij niet tot stand gekomen is door een wilsgebrek. De afwezigheid van een wilsgebrek mag 
de opiniongever veronderstellen. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te leggen in een 
assumption; zie nr. 245.1407 Zie voor zover op de materiële geldigheid van de forumkeuze 
buitenlands recht van toepassing is nr. 888.

1404 Een vraag is of deze uitzondering voorgaat op een forumkeuze waarop de EEX-Verordening of het 
EVEX van toepassing is. Dat lijkt niet het geval, als tenminste de door de forumkeuze aangewezen 
rechter absoluut bevoegd is of kan zijn kennis te nemen van geschillen tot en met het genoemde bedrag; 
vgl. nr. 878. 

1405 Een vraag is of in de opinionpraktijk een rol is weggelegd voor de uitzondering voor “zaken betreffende 
een overeenkomst die wordt gesloten door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf”. Vgl. de 
analyse in noot 1402. 

1406 Bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 is in de Wft een nieuw art. 1:23a Wft ingevoegd. Het arti-
kel bepaalt dat in burgerlijke zaken betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van 
beleggingsactiviteiten (zie voor definities van beide begrippen art. 1:1 Wft) of het aanbieden van effec-
ten aan het publiek (zie voor een definitie art. 5:1 Wft), de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd 
is. Die regel laat echter de algemene regels in Rv onverlet (Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 3, p. 49). 
Dat moet inhouden dat de bevoegdheidstoedeling door een forumkeuze kan worden doorkruist; De 
Bie Leuveling Tjeenk, TFR 2014, p. 203. Omdat de regering zich beraadt op de vraag of voldoende 
duidelijk is op welke zaken het artikel ziet en aanpassing van het artikel niet is uitgesloten, is de inwer-
kingtreding van het artikel uitgesteld; Kamerstukken II 2013/14, 33 918, nr. 16, p. 1-2 en Kamerstukken 
I 2013/14, 33 918, nr. C, p. 5.

1407 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
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888. Rechtsverhouding naar buitenlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat 
een forumkeuze voor de Nederlandse rechter wordt opgenomen in een rechtsverhouding 
met een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is aannemelijk dat de materiële 
geldigheid van de forumkeuze door dat recht wordt bepaald; zie nr. 872 e.v. De opinion-
paragraaf zal in dat geval moeten zeggen (a) dat voor zover Nederlands recht van toe-
passing is, de forumkeuze afdwingbaar is, en (b) dat voor zover het gekozen recht van 
toepassing is, Nederlands recht geen roet in het eten gooit. Voor een tekst kan inspira-
tie worden geput uit de jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse 
rechter; zie de in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen teksten.

889. Assumptions en qualifications. Op de uitzonderingen die de EEX-Verordening, 
het EVEX en de Nederlandse wet maken op de erkenning van de forumkeuze, en de 
eventuele exclusiviteit daarvan, moet in een qualification worden gewezen. De bank-
ruptcy qualification is van toepassing.

890. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De erkenning van een forumkeuze voor de 
Nederlandse rechter is niet absoluut; zie nr. 883 e.v. Voor zover een forumkeuze beoogt 
exclusief te zijn, is ook die exclusiviteit veelal niet absoluut. De opiniongever behoort op 
de uitzonderingen op de erkenning en de exclusiviteit in een qualification te wijzen. Dat 
gebeurt in de in nr. 866 onder “Qualification” opgenomen tekst.1408 De tekst wijst niet op 
de uitzonderingen in de wet op de toedeling van relatieve rechtsmacht; zie nr. 885. De 
enige uitzondering van enig praktisch belang is echter de uitzondering voor vorderingen 
met een bedrag van ten hoogste EUR 25.000. Waar opinions plegen te zien op rechtsver-
houdingen waarmee tientallen of honderden miljoenen euro’s gemoeid zijn, ligt niet voor 
de hand dat over een bedrag van EUR 25.000 of minder zal worden geprocedeerd. Als al 
wordt geprocedeerd, zijn de gevolgen van de uitzondering beperkt: weliswaar is de geko-
zen rechter niet bevoegd, maar een andere Nederlandse rechter is dat wel. De juridisch 
adviseur die de opinionontvanger ter zake van het geschil bijstaat, zal op de bevoegdheid 
van de andere rechter wijzen, zodat de procedure onmiddellijk bij die rechter kan worden 
ingeleid. Tegen die achtergrond is het niet nodig in de qualification ook op deze uitzonde-
ring te wijzen.

1408 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. Het praktisch 
belang van het EEX-Verdrag is in de meeste gevallen echter verwaarloosbaar; vgl. noot 1380. De uitzon-
deringen op de erkenning en de exclusiviteit van een forumkeuze in het EEX-Verdrag zijn over wegend 
gelijk aan of vergelijkbaar met de uitzonderingen in de EEX-Verordening en het EVEX. Nu in de quali-
fication op het bestaan van die uitzonderingen wordt gewezen, weet de opinionontvanger dat de erken-
ning van de forumkeuze en de exclusiviteit daarvan niet absoluut is, en kan hij nagaan wat voor soort 
uitzonderingen kunnen bestaan. Tegen die achtergrond is het aanvaardbaar dat het EEX-Verdrag in de 
qualification niet wordt genoemd; vgl. nr. 279 en 224 e.v.
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891. Bankruptcy qualification van toepassing. De jurisdiction opinion wordt beperkt 
door de bankruptcy qualification. De EEX-Verordening is niet van toepassing op fail-
lissement, akkoorden en soortgelijke procedures (art.  1 lid 2 aanhef en onder b) EEX-
Verordening).1409 Voor zover op een dergelijke procedure de Insolventieverordening van 
toepassing is, heeft de rechter van de lidstaat waar de insolventieprocedure geopend is, 
rechtsmacht ten aanzien van vorderingen die rechtstreeks uit de procedure voortvloeien 
en daarmee nauw verbonden zijn.1410 Of die rechtsmacht exclusief is, is onbeslist.1411

892. Assumption over geldigheid forumkeuze. Een forumkeuze is alleen geldig als de par-
tijen daarbij hem geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever alleen na voor 
zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor het overige moet 
hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de jurisdiction opi-
nion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze 
is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien van de forumkeuze 
moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de overeenkomst waarop de 
opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 697.

893. Meervoudige forumkeuze; gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat. In dat geval 
moet de opinionparagraaf worden gesplitst. Het komt ook voor dat de rechtsverhou-
ding waarop een opinion ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhou-
ding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. Op de beperkingen die de 
EEX-Verordening en het EVEX daaraan stellen, kan de opiniongever in een qualification 
moeten wijzen.

894. Meervoudige forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opi-
nion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat, voor rechters in verschillende landen. 
De rechtsverhouding kan bijvoorbeeld de partijen, of een van hen, de keuze bieden uit 
verschillende rechters. De rechtsverhouding kan ook de beslechting van geschillen over 
bepaalde onderwerpen opdragen aan de rechter van het ene land, en van andere geschil-
len aan de rechter van een ander land. De EEX-Verordening, voor zover deze van toepas-
sing is, verzet zich niet tegen een meervoudige forumkeuze.1412 Nederlands recht, voor 
zover dat van toepassing is, doet dat evenmin. Een meervoudige forumkeuze staat aan de 
afdwingbaarheid van de daarin opgenomen keuze voor de Nederlandse rechter daarom 

1409 De uitzondering voor faillissement of akkoord of de soortgelijke procedure is van toepassing als het 
betrokken geval een voldoende rechtstreeks en voldoende nauw verband met de betrokken procedure 
heeft; HvJEG 10 september 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ8053, NJ 2010/541. 

1410 HvJEG 12 februari 2009, ECLI:NL:XX:2009:BH3636, NJ 2013/38. 
1411 Exclusiviteit is er volgens Hof Amsterdam 3 november 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BL8405, 

JOR 2010/244. 
1412 Vlas, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 23 EEX-Vo, aant. 3 en Kuypers 2008, p. 100-101.

Over opinions.indd   465 17-5-2016   15:01:45



Over opinions

466

niet in de weg. Waar de forumkeuze mede voorziet in een keuze voor een buitenlandse 
rechter, zal daarover een afzonderlijke jurisdiction opinion moeten worden opgenomen. 
Vrij van complicaties is een meervoudige forumkeuze ondertussen niet. Dat geldt in het 
bijzonder als voor sommige geschillen is gekozen voor de ene rechter, en voor andere voor 
een andere rechter. Niet altijd zal zonneklaar zijn hoe de scheidslijn tussen de twee groe-
pen geschillen loopt. De aangewezen rechters kunnen de scheidslijn verschillend trekken. 
Als voor beide aangewezen rechters wordt geprocedeerd, is niet uitgesloten dat zij beslis-
singen nemen die niet met elkaar verenigbaar zijn. De opiniongever doet er wijs aan op dit 
soort complicaties in een qualification te wijzen.

895. Gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion 
ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschil-
lende rechters kunnen procederen. De mogelijkheden daartoe zijn echter niet onbeperkt. 
Beperkingen vloeien in de eerste plaats voort uit de EEX-Verordening en het EVEX. Als 
eenzelfde geschil aanhanging is bij verschillende rechters waarop de betrokken regeling 
(EEX-Verordening of EVEX) van toepassing is, houdt de rechter waarbij het geschil het 
laatst is aangebracht zijn uitspraak aan; komt de rechtsmacht van de eerder benaderde 
rechter vast te staan, dan verklaart de later benaderde rechter zich onbevoegd (art.  29 
EEX-Verordening; art. 27 EVEX). Worden samenhangende vorderingen aangebracht bij 
verschillende gerechten waarop de betrokken regeling van toepassing is, dan kan de later 
benadere rechter zijn uitspraak aanhouden en, mits de eerderbenaderde rechter bevoegd 
is de zaak gevoegd te behandelen, deze desverzocht naar hem verwijzen (art.  30 EEX-
Verordening; art. 28 EVEX). Zijn meer rechters waarop de betrokken regeling van toepas-
sing is bij uitsluiting bevoegd, dan verwijzen later benaderde rechters het geschil naar de 
rechter waarbij het geschil het eerst is aangebracht (art. 31 lid 1 EEX-Verordening; art. 29 
EVEX). Als een exclusieve forumkeuze voor een EEX-rechter is gemaakt, houdt als hoofd-
regel elke andere rechter een bij hem aangebracht geschil aan totdat de gekozen rechter 
over zijn bevoegdheid heeft beslist; verklaart de gekozen rechter zich bevoegd, dan ver-
klaart elke andere rechter zich onbevoegd (art. 31 lid 2 en 3 EEX-Verordening; zie voor 
uitzonderingen art. 31 lid 4 EEX-Verordening). In gevallen waarin de EEX-Verordening 
en het EVEX toepassing missen, vloeit een beperking in de tweede plaats voort uit de 
Nederlandse wet. Als een zaak aanhanging is gemaakt voor een buitenlandse rechter en 
diens beslissing in Nederland kan worden erkend en, waar toepasselijk, ten uitvoer gelegd, 
kan de Nederlandse rechter het geding aanhouden; heeft de buitenlandse rechter zijn 
beslissing genomen, dan kan de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren (art. 12 
Rv).1413 Als de rechtsverhouding niet al rekening houdt met deze beperkingen (bijvoor-
beeld door te bepalen dat de mogelijkheid bestaat “to the extent permitted by law”), zal de 
opiniongever daarop in een qualification moeten wijzen.

1413 Zie over het onderscheid tussen erkenning en tenuitvoerlegging nr. 933. Vonnissen in burgerlijke en 
handelszaken (vgl. nr. 932) van rechters buiten de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Zwitserland 
kunnen in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd; zie nr. 947 e.v. 
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10.3 De jurisdiction opinion – buitenlandse rechter

896. Opinion:

EEX-Verordening van toepassing:

To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in 
the Agreement:
(a)  is governed by Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and 

of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and 
enforce ment of judgments in civil and commercial matters (recast), it is valid and 
 binding on and enforceable against the Company; and

(b)  is also governed by the law designated by [country of the chosen foreign court] 
private international law, Dutch law does not restrict its validity and binding 
effect on and enforceability against the Company.

EVEX van toepassing:

To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in 
the Agreement:
(a)  is governed by the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition 

and enforcement of judgments in civil and commercial matters, it is valid and 
binding on and enforceable against the Company; and

(b)  is also governed by any other law designated by that convention, Dutch law 
does not restrict its validity and binding effect on and enforceability against the 
 Company.

Nederlandse wet van toepassing:

The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the sub-
mission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court in the Agreement:
(a) likely are governed by [country of the chosen court] law; and
(b)  are not restricted by Dutch law.

Qualification:

The binding effect and enforceability of the submission to the jurisdiction of the 
 [chosen foreign] court in the Agreement is subject to limited exceptions, including any 
applicable exceptions under (a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Par-
liament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition 
and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), and (b) the 
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2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters.

897. Betekenis. De in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn voorbeelden van 
een jurisdiction opinion over een forumkeuze voor een buitenlandse rechter. De opinion 
strekt ertoe dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is, de forumkeuze jegens 
de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is en dat, voor zover buitenlands recht 
van toepassing is, Nederlands recht aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in 
de weg staat. In een procedure bij de Nederlandse rechter is de vraag of een forumkeuze 
voor een buitenlandse rechter afdwingbaar is, vooral van belang voor zover die forum-
keuze exclusief is. De vraag valt in dat geval uiteen in twee deelvragen: (a) de vraag of de 
forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, en (b) de vraag of, als 
de forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in beginsel opzijzet, op dat 
beginsel uitzonderingen bestaan.

898. “valid and binding and enforceable”; verschillende teksten. De opinion strekt ertoe 
dat de forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionven-
nootschap “valid and binding and enforceable” is. Voor zover de forumkeuze exclusief 
is (zie nr. 899), biedt de opinion daarmee de opinionontvanger de geruststelling dat de 
forumkeuze de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, een en ander voor zover 
de qualifications niet iets anders zeggen. De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het 
risico loopt dat, in weerwil van de forumkeuze, over nakoming van de rechtsverhouding 
bij de Nederlandse rechter kan worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “valid and 
binding and enforceable” en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen 
nr.  679. Hoe de afdwingbaarheid van een forumkeuze moet worden bepaald, verschilt 
al naar gelang de EEX-Verordening, het EVEX of de Nederlandse wet van toepassing is; 
zie nr. 903 e.v. Als de EEX-Verordening van toepassing is – bij een forumkeuze voor een 
buitenlandse rechter in de EU – kan de eerste in nr.  896 onder “Opinion” opgenomen 
tekst worden gebruikt. Is het EVEX van toepassing – bij een forumkeuze voor een bui-
tenlandse rechter in Noorwegen, IJsland of Zwitserland – dan moet de tweede in nr. 896 
onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt. Geldt de Nederlandse wet – bij een 
forumkeuze voor een andere buitenlandse rechter – dan past de derde in nr. 896 onder 
“Opinion” opgenomen tekst.

899. Belang: exclusieve forumkeuze. Een forumkeuze kan tweezijdig exclusief, eenzij-
dig exclusief of niet exclusief zijn. Een niet-exclusieve forumkeuze biedt beide partijen 
de vrijheid geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter dan de door de 
forumkeuze aangewezen rechter. Een eenzijdig of tweezijdig exclusieve forumkeuze ont-
houdt één partij (eenzijdig) of beide partijen (tweezijdig) die vrijheid; vgl. nr. 880. Bezien 
vanuit Nederland is de vraag of een forumkeuze voor een buitenlandse rechter afdwing-
baar is, alleen van belang als de forumkeuze exclusief is en aldus de rechtsmacht van de 
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Nederlandse rechter terzijde stelt. Is de forumkeuze niet exclusief en heeft de Nederlandse 
rechter op grond van zijn eigen bevoegdheidsregels rechtsmacht, dan doet in beginsel niet 
ter zake of ook een buitenlandse rechter bevoegd is. Uitzonderingen op dat beginsel zijn 
denkbaar. Zo kan de vraag naar de afdwingbaarheid opkomen als een van de partijen een 
procedure aanhangig heeft gemaakt bij de door de forumkeuze aangewezen rechter, en de 
Nederlandse rechter moet beslissen of hij de Nederlandse procedure zal aanhouden tot de 
aangewezen rechter heeft beslist (vgl. art. 12 Rv). De vraag kan ook aan de orde komen als 
de aangewezen rechter zijn beslissing heeft genomen, en er wordt gepoogd die beslissing 
in Nederland ten uitvoer te leggen; vgl. nr. 313.

900. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een forumkeuze voor 
een buitenlandse rechter is opgenomen, zal die rechtsverhouding doorgaans mede een 
rechtskeuze voor het recht van het land van de rechter bevatten. Zie voor het geval een 
rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 918. Wordt over een dergelijke rechtsver-
houding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over 
de in de rechtsverhouding opgenomen forumkeuze; vgl. nr. 727.1414 De remedies opinion 
bevestigt echter dat de rechtsverhouding waarop zij ziet, wordt beheerst door het gekozen 
recht van de rechtsverhouding (zie nr. 725). Voor een in de rechtsverhouding opgenomen 
forumkeuze is die bevestiging niet in alle gevallen juist; zie nr. 903 e.v. De opiniongever 
moet daarom ten aanzien van de forumkeuze een afzonderlijke enforceability opinion 
opnemen. Die afzonderlijke opinion is de jurisdiction opinion. Ten aanzien van de forum-
keuze zet de jurisdiction opinion de remedies opinion opzij; zie nr. 726.

901. Opinion omvat no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability opi-
nion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de capa-
city opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. Dat 
roept de vraag op of de jurisdiction opinion – een enforceability opinion – voortbouwt 
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr.  1008. Dat is het geval. De 
jurisdiction opinion strekt ertoe dat, voor zover Nederlands recht van toepassing is, de 
forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, jegens de opinionvennoot-
schap afdwingbaar is en dat, voor zover buitenlands recht van toepassing is, Nederlands 
recht aan de afdwingbaarheid van de forumkeuze niet in de weg staat. Dat is alleen juist 
als de opinionvennootschap geen immuniteit geniet. Daarom bouwt de jurisdiction opi-
nion in zoverre voort op de no immunity opinion.

902. Alternatieve formuleringen. Sommige opiniongevers volstaan met een jurisdiction 
opinion langs de lijnen dat “Under Dutch law, the submission to the jurisdiction of the 
[chosen foreign] court in the Agreement is valid and binding on and enforceable against the 
Company”. Voor zover de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door buitenlands 

1414 Vgl. noot 1377.
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recht (zie nr. 905 e.v.), is de vraag of de forumkeuze afdwingbaar is – “valid and binding 
and enforceable” – echter niet een vraag van Nederlands recht. Tegen deze achtergrond 
is niet zonder meer duidelijk hoe een opinion dat een forumkeuze naar Nederlands recht 
afdwingbaar is, moet worden begrepen voor zover buitenlands recht van toepassing is; 
vgl. nr. 731. Die onduidelijkheid kan beter worden voorkomen door de jurisdiction opi-
nion op te zetten langs de lijnen van de in nr. 866 onder “Opinion” opgenomen teksten.

903. Erkenning forumkeuze. Een schriftelijk gemaakte forumkeuze voor een buiten-
landse rechter wordt naar Nederlands recht in beginsel erkend. Die erkenning kan wor-
telen in de EEX-Verordening, het EVEX of de Nederlandse wet.

904. Gronden voor erkenning. De erkenning van een forumkeuze voor een buitenlandse 
rechter kan wortelen in een supranationale regeling of in de Nederlandse wet. Voor de opi-
nionpraktijk relevante supranationale regelingen zijn de EEX-Verordening en het EVEX.1415 
Bij een keuze voor een buitenlandse rechter in de Europese Unie is de EEX-Verordening 
van toepassing. Bij een keuze voor een buitenlandse rechter in IJsland, Noorwegen en 
Zwitserland is het EVEX van toepassing.1416,  1417,  1418 Onder de EEX-Verordening en het 
EVEX wordt een forumkeuze waarop de betrokken regeling van toepassing is, in begin-
sel erkend; zie nr. 905 (EEX-Verordening) en nr. 906 (EVEX). Waar geen supranationale 
regeling van toepassing is – in de praktijk: bij een forumkeuze voor een rechter buiten 
de EU en de drie genoemde landen – bepaalt de wet (art. 8 lid 2 Rv) dat een exclusieve 
forumkeuze voor een buitenlandse rechter de rechtsmacht van de Nederlandse rechter 

1415 Zie voor de andere supranationale regeling – het EEX-Verdrag – en bilaterale executieverdragen waar-
bij Nederland partij is noot 1380.

1416 De EEX-Verordening is slechts van toepassing in internationale gevallen; zie noot 1379. Voor het EVEX 
geldt hetzelfde. Als een Nederlandse opinionvennootschap partij is bij een forumkeuze voor een bui-
tenlandse rechter, mag ervan worden uitgegaan dat het geval internationaal is. Zie over andere grenzen 
aan het toepassingsgebied van de EEX-Verordening ook noot 1379. Ten aanzien van het EVEX is die 
noot van overeenkomstige toepassing. 

1417 De forumkeuzeregeling in het EVEX is slechts van toepassing als ten minste een partij daarbij woon-
plaats heeft op het grondgebied van een door het EVEX gebonden staat – een lidstaat van de Europese 
Unie of IJsland, Noorwegen of Zwitserland (art. 23 lid 1 EVEX). Als een Nederlandse opinionvennoot-
schap partij is bij een forumkeuze voor een rechter in IJsland, Noorwegen of Zwitserland is aan die 
voorwaarde in het algemeen voldaan. Een rechtspersoon of vennootschap heeft woonplaats ter plaatse 
van zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging (art. 60 lid 1 EVEX). Een Nederlandse rechts-
persoon heeft altijd zijn zetel in Nederland (art. 2:27 lid 4 onder a, deels jo. art. 2:53a, 2:66 lid 3 BW, 
2:177 lid 3 BW en 2:286 lid 4 onder d BW), een Nederlandse VOF of CV zal vaak haar hoofdbestuur of 
hoofdvestiging in Nederland hebben. Een complicatie is dat onzeker is op welk tijdstip aan de woon-
plaatseis moet zijn voldaan: ten tijde dat de forumkeuze wordt gemaakt, ten tijde dat de procedure 
waarin hij aan de orde komt, of op een van beide tijdstippen; Vlas, in GS Burgerlijke Rechtsvordering, 
art. 23 EEX-Vo, aant. 4 en 5, en Kuypers 2008, p. 64 en p. 84 e.v. Als de opinionvennootschap nadat de 
forumkeuze is gemaakt, haar woonplaats verplaatst naar een land buiten de EU en IJsland, Noorwegen 
of Zwitserland, mist het EVEX dus mogelijk alsnog toepassing. Met een dergelijk ingrijpende wijziging 
hoeft de opiniongever echter geen rekening te houden; vgl. nr. 245.

1418 Vgl. over samenloop tussen de EEX-Verordening en het EVEX noot 1381.
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in beginsel terzijde stelt. Deze bepaling geeft uitdrukking aan het beginsel dat, binnen 
de grenzen van de wet, partijen vrij zijn te kiezen welke rechter hun geschil beslecht.1419 
Dat beginsel rechtvaardigt aan de ene kant dat de bepaling ruim wordt uitgelegd en zowel 
op een tweezijdig als op eenzijdig exclusieve forumkeuze wordt toegepast. Het beginsel 
brengt aan de andere kant mee dat ook een niet-exclusieve forumkeuze naar Nederlands 
recht in beginsel wordt erkend (zij het dat die de rechtsmacht van de Nederlandse rechter 
niet terzijde stelt).1420

905. Geldigheid forumkeuze onder EEX-Verordening. Een forumkeuze waarop de EEX-
Verordening van toepassing is, wordt erkend als hij voldoet aan de formele en materiële 
geldigheidseisen van de verordening. De EEX-Verordening (art. 25 leden 1 en 2) stelt (a) de 
formele eis dat een forumkeuze bij schriftelijke overeenkomst wordt gemaakt, of in een 
andere toegelaten vorm,1421 en (b) de materiële eisen dat (i) de forumkeuze ziet op een 
bepaalde rechtsbetrekking, en (ii) de forumkeuze geldig is onder het recht dat wordt aan-
gewezen door het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter (art. 25 lid 1 jo. over-
weging (20) EEX-Verordening). Aan de voorwaarden onder (a) en (b)(i) is in de praktijk 
altijd voldaan; zie nr. 872. Bevestiging daarvan ligt besloten in onderdeel (a) van de eerste 
in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst. Of aan de voorwaarde onder (b)(ii) wordt 
voldaan, hangt bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter af van het recht dat naar 
het internationaal privaatrecht van die rechter op die keuze van toepassing is. Onderdeel 
(b) van de eerste in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst verwijst de opinionont-
vanger naar dat recht en biedt hem de geruststelling dat die toepasselijkheid, binnen de 
grenzen van de qualifications, niet door Nederlands recht wordt doorkruist.

906. Geldigheid forumkeuze onder EVEX. Het EVEX (art. 23 leden 1 en 2) stelt aan de 
geldigheid van een forumkeuze (a) de formele eis dat de keuze bij schriftelijke overeen-
komst wordt gemaakt, of in een andere toegelaten vorm, en (b) de materiële eisen dat (i) de 
forumkeuze ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en (ii) over de keuze wilsovereenstem-
ming bestaat.1422 Aan de voorwaarden onder (a) en (b)(i) is in de praktijk altijd voldaan; zie 
nr. 872. Bevestiging daarvan ligt besloten in onderdeel (a) van de tweede in nr. 896 onder 

1419 Vgl. HR 28 oktober 1988, ECLI:NL:GHSHE:1987:AD0138, NJ 1988/765, met verwijzing naar 
HR 1 februari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG4957, NJ 1985/698. Art. 8 lid 2 Rv is de codificatie van het 
eerste arrest; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 38.

1420 Bij een forumkeuze voor een buitenlandse rechter is sneller een rol weggelegd voor de Nederlandse 
wet dan bij een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Een forumkeuze voor de Nederlandse rech-
ter waarbij een Nederlandse opinionvennootschap partij is, wordt in de opinionpraktijk doorgaans 
beheerst door de EEX-Verordening; zie echter noot 1379. Een forumkeuze voor een buitenlandse rech-
ter waarbij een Nederlandse opinionvennootschap partij is, wordt echter alleen beheerst door de EEX-
Verordening als de aangewezen rechter een rechter in de EU is. De forumkeuze wordt beheerst door 
het EVEX als de aangewezen rechter een rechter in IJsland, Noorwegen of Zwitserland is. In andere 
gevallen, bijvoorbeeld bij een forumkeuze voor een rechter in New York, geldt de Nederlandse wet.

1421 Vgl. over de andere mogelijke vormen nr. 105.
1422 Zie over de wilsovereenstemming Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 23 EEX-Vo, aant. 7.
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“Opinion” opgenomen tekst. Of aan de voorwaarde onder (b)(ii) wordt voldaan, hangt 
af van het recht dat bepaalt of over de forumkeuze wilsovereenstemming bestaat. Welk 
recht dat is, is onzeker. In de literatuur is verdedigd dat “wilsovereenstemming” in het 
EVEX een autonome betekenis heeft, zodat het antwoord op de vraag of wilsovereenstem-
ming bestaat in het EVEX zelf moet worden gezocht.1423 Verdedigd zou kunnen worden 
dat in het EVEX stilzwijgend de verwijzingsregel besloten ligt die de EEX-Verordening 
uitdrukkelijk is opgenomen. In dat geval wordt de vraag of wilsovereenstemming bestaat, 
beheerst door het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van de gekozen rechter 
van toepassing is; vgl. nr. 872. Denkbaar is ten slotte dat uit het EVEX voortvloeit dat de 
vraag of wilsovereenstemming bestaat, wordt beheerst door het recht dat van toepassing 
is volgens het internationaal privaatrecht van de rechter die over de geldigheid van het 
beding moet oordelen.1424 Welk recht dat is, als die rechter de Nederlandse rechter is, is 
niet zeker; zie nr. 907. De tweede in nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst laat open 
welk recht op de materiële geldigheid van de forumkeuze van toepassing is, maar biedt de 
opinionontvanger wel de geruststelling dat het toepasselijke recht niet door Nederlands 
recht wordt doorkruist.

907. Geldigheid forumkeuze onder Nederlands recht. Waar de Nederlandse wet van toe-
passing is, wordt een forumkeuze voor een buitenlandse rechter in beginsel erkend (art. 8 
lid 2 Rv). Voorwaarden zijn dat de forumkeuze ziet op (a) een bepaalde rechtsbetrekking, 
(b) die ter vrije bepaling van de partijen staat. Aan die voorwaarden is in de praktijk steeds 
voldaan; zie nr. 872. Een forumkeuze kan alleen worden erkend als hij geldig is. Dat roept 
de vraag op naar welk recht de geldigheid van een forumkeuze moet worden beoordeeld. 
Aannemelijk is dat de Rome I Verordening van overeenkomstige toepassing is (art. 10:154 
BW).1425 Onder de Rome I Verordening (art. 3 lid 1) is, als ter zake van de forumkeuze een 
rechtskeuze is gedaan, het gekozen recht van toepassing. Zie over de vraag wanneer ten 
aanzien van een forumkeuze een rechtskeuze is gedaan nr.  873. Ontbreekt een rechts-
keuze, dan geldt het recht van het land waarmee de forumkeuze het nauwst verbonden 
is (art. 4 lid 4 Rome I Verordening). Over de vraag welk recht dat is, kan worden getwist. 
Hetzelfde geldt als de Rome I Verordening toepassing zou missen. In de literatuur zijn 
als mogelijkheden in het bijzonder naar voren geschoven (a) het recht van de rechtsver-
houding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt, (b) het recht van de gekozen rechter, 
en (c) het recht van de rechter die over de geldigheid van de forumkeuze moet oordelen; 
zie nr.  872. Het recht van de rechtsverhouding waarvan de forumkeuze deel uitmaakt 
(de mogelijkheid onder (a)) heeft in de literatuur de meeste aanhang.1426 Dat recht is in 
de praktijk doorgaans het recht van het gekozen forum. Het recht van de rechter die over 

1423 Vgl. Kuypers 2008, p. 265-266. Daartegen Strikwerda 2012/55.
1424 Dit is volgens Kuypers 2008, p. 265-266, met literatuurverwijzingen, de heersende leer. Het proefschrift 

van Kuypers dateert echter van voor de EEX-Verordening en de daarin opgenomen verwijzingsregel. 
1425 Zie noot 1385. 
1426 Zie noot 1386.
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de geldigheid van de forumkeuze moet oordelen (de mogelijkheid onder (c), is voor een 
Nederlandsrechtelijke opinion echter de Nederlandse rechter. Omdat aldus niet uit te slui-
ten is dat Nederlands recht van toepassing is, zegt de derde in nr. 896 onder “Opinion” 
opgenomen tekst niet meer dan dat aannemelijk – “likely” – is dat de afdwingbaarheid 
van de forumkeuze door het recht van het gekozen forum wordt beheerst, maar biedt hij 
de opinionontvanger wel de geruststelling dat de materiële geldigheid van de forumkeuze 
niet door Nederlands recht wordt doorkruist.1427 In het zeldzame geval dat een rechts-
keuze voor een ander recht is gemaakt, moet rekening worden gehouden met de mogelijk-
heid dat de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door dat andere recht.

908. Gekozen buitenlandse rechter. Een forumkeuze kan strekken tot aanwijzing van een 
buitenlandse rechter in het algemeen, of tot aanwijzing van een bepaalde buitenlandse 
rechter. In een voorbeeld: een forumkeuze kan als bevoegd aanwijzen “the courts of 
England” of “the High Court in London, England”. Voor de geldigheid van de forumkeuze 
maakt dat in beginsel geen verschil. Voor zover de EEX-Verordening van toepassing is, 
vloeit dat rechtstreeks voort uit de verordening: bij een forumkeuze kunnen “een gerecht 
of de gerechten” van een lidstaat van de Europese Unie als bevoegd worden aangewezen 
(art. 25 lid 1 EEX-Verordening).1428 Voor zover het EVEX van toepassing is, geldt hetzelfde, 
zij het dat een rechter of de rechter in een IJsland, Noorwegen of Zwitserland moet worden 
aangewezen (art.  23 lid 1 EVEX). De Nederlandse wet, voor zover van toepassing, laat 
toe dat “een rechter of de rechter” van een buitenlandse staat wordt aangewezen (art. 8 
lid 2 Rv). Als uitzondering op het beginsel moet, als een bepaalde buitenlandse rechter is 
aangewezen, die rechter onder zijn eigen recht absoluut bevoegd zijn kennis te nemen van 
een geschil waarop de forumkeuze ziet.1429 Als een buitenlandse rechter in het algemeen 
is aangewezen, moet – eveneens als uitzondering op het beginsel – aan de hand van het 
land van de rechter kunnen worden vastgesteld welke rechter bevoegd is. Wat geldt als bij 
toepassing van de forumkeuze geen bevoegde rechter kan worden bepaald, is onzeker. 
Mogelijk is de forumkeuze dan ongeldig.1430

909. Exclusiviteit. De mate waarin een forumkeuze exclusief is, wordt bepaald door de 
forumkeuze-overeenkomst.

910. Exclusiviteit onder EEX-Verordening en EVEX. Een forumkeuze kan tweezijdig 
exclusief, eenzijdig exclusief of niet exclusief zijn; zie nr. 899 en 880. Voor zover de EEX-
Verordening of het EVEX van toepassing is, wordt de mate van exclusiviteit van een 

1427 Zie over de doorkruising van een forumkeuze door de algemenevoorwaardenregeling in boek 6 BW 
noot 1391.

1428 Vgl. Kuypers 2008, p. 102.
1429 Vgl. noot 1394. 
1430 Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 23 EEX-Vo, aant. 3, zonder eigen standpunt. Kuypers 2008, p. 96-97, 

acht de forumkeuze geldig.
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forumkeuze bepaald door de forumkeuze-overeenkomst (art. 25 lid 1 EEX-Verordening; 
art. 23 lid 1 EVEX). Zwijgt de overeenkomst, dan is de forumkeuze in beginsel exclusief. 
Zie voor uitzonderingen nr. 913 e.v.

911. Exclusiviteit onder Nederlands recht. De Nederlandse wet regelt niet hoe moet wor-
den bepaald in welke mate een forumkeuze voor een buitenlandse rechter exclusief is. De 
wet bevat wel een regeling omtrent de exclusiviteit van een toedeling van relatieve rechts-
macht aan de Nederlandse rechter. Een dergelijke toedeling is exclusief in de mate waarin 
de forumkeuze-overeenkomst dat bepaalt (art. 108 lid 1 Rv). Zwijgt de overeenkomst, dan 
is de toedeling in beginsel exclusief. Aannemelijk is dat voor de toedeling van rechtsmacht 
aan een buitenlandse rechter hetzelfde geldt.

912. Uitzonderingen op werking forumkeuze. Een forumkeuze voor een buiten-
landse rechter is niet afdwingbaar voor zover krachtens een supranationale regeling de 
Nederlandse rechter of een andere dan de aangewezen buitenlandse rechter exclusieve 
rechtsmacht heeft.1431 Voor zover de forumkeuze exclusief is, kan die exclusiviteit door 
een supranationale regeling worden doorbroken. Relevante supranationale regelingen 
zijn de EEX-Verordening en het EVEX. Waar de EEX-Verordening en het EVEX toe-
passing missen, kan de exclusiviteit van een forumkeuze worden doorbroken door de 
Nederlandse wet.

913. Uitzonderingen onder EEX-Verordening en EVEX. De EEX-Verordening en het EVEX 
delen in een aantal gevallen rechtsmacht toe, die niet of slechts beperkt door een forum-
keuze kan worden doorbroken (vgl. art. 25 lid 4 jo. 15, 19, 23 en 24 EEX-Verordening; art. 23 
lid 5 jo. 13, 17, 21 en 22 EVEX).1432 De beperkingen op de erkenning van een forumkeuze 
die daaruit voortvloeien zijn naast elkaar van toepassing (art. 73 lid 1 EEX-Verordening). 
Zie voor gevallen van exclusieve rechtsmacht die van belang kunnen zijn voor rechts-
verhoudingen waarop opinions plegen te zien nr. 884. Waar de EEX-Verordening of het 
EVEX exlusieve rechtsmacht toekennen, doorbreekt dat ook de mogelijke exclusiviteit van 
een forumkeuze; vgl. nr. 899 en 909 e.v.

914. Uitzonderingen onder Nederlands recht. De Nederlandse wet (art.  8 leden 3 en 9) 
maakt uitzonderingen op de regel dat een forumkeuze voor een buitenlandse rechter 
de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet. Voor de opinionpraktijk zijn deze 
uitzonderingen zonder veel belang.1433 Een forumkeuze voor een buitenlandse rechter 

1431 De vraag of een andere dan de aangewezen buitenlandse rechter exclusieve rechtsmacht heeft, is vanuit 
Nederlandse optiek van weinig belang. Dat een andere buitenlandse rechter rechtsmacht heeft, laat 
onverlet dat een overigens geldige forumkeuze de Nederlandse rechter onbevoegd maakt.

1432 Zie noot 1398. 
1433 Art. 8 lid 3 jo. 6 onder d Rv bevat een uitzondering voor door consumenten gesloten overeenkomsten, 

die vergelijkbaar is met de regeling in art. 17 lid 1 aanhef en onder c) EEX-Verordening; vgl. noot 1402.
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stelt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het treffen van bewarende of voor-
lopige maatregelen niet terzijde (art. 13 Rv).1434 Als de Nederlandse rechter geen rechts-
macht heeft, verkrijgt hij deze als het verweer dat hij geen rechtsmacht heeft, niet tijdig 
wordt gevoerd (art. 11 Rv).1435 Als een beslissing van de door de forumkeuze aangewezen 
buitenlandse rechter in Nederland ten uitvoer moet worden gelegd, maar er geen supra-
nationale regeling is die in die tenuitvoerlegging voorziet, herleeft de rechtsmacht van de 
Nederlandse rechter (art. 431 lid 2 Rv).1436

915. Voorrang EEX-Verordening en EVEX. De uitzonderingen op de erkenning van een 
forumkeuze waarin de EEX-Verordening en het EVEX voorzien (zie nr. 913), kunnen ook 
van toepassing zijn als de forumkeuze door een andere regeling wordt beheerst. In een 
voorbeeld: als in een overeenkomst tot koop van een Amerikaans bedrijfsonderdeel met 
vastgoed in Nederland een forumkeuze voor de rechter in New York is opgenomen, is op 
die forumkeuze de EEX-Verordening niet van toepassing, maar moet krachtens de EEX 
Verordening (art.  22 aanhef en onder 1) een geschil over de levering van dat vastgoed 
onverminderd worden aangebracht bij de Nederlandse rechter. De uitzonderingen waarin 
de Nederlandse wet voorziet (zie nr. 914), zijn alleen van toepassing als de erkenning van 
de forumkeuze wordt beheerst door de Nederlandse wet. Wordt die erkenning beheerst 
door de EEX-Verordening of het EVEX, dan zet de toepasselijkheid van de betrokken 
regeling de Nederlandse wet opzij.

916. Onderzoek. Om de jurisdiction opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
de forumkeuze onder de loep nemen. Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet.

917. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de juris-
diction opinion te kunnen geven, is beperkt. De opiniongever moet vaststellen dat een 
buitenlandse rechter door de forumkeuze wordt aangewezen. De geldigheidseisen waar-
aan de forumkeuze moet voldoen (zie nr. 905 e.v.), leveren in de praktijk geen problemen 
op. De forumkeuze is altijd opgenomen in een schriftelijke rechtsverhouding. De door 
de EEX-Verordening, het EVEX en de Nederlandse wet (bij wijze van bewijsvoorschrift) 
gestelde formele geldigheidseis dat de forumkeuze schriftelijk is aangegaan, is daarmee 
vervuld. Aan de materiële geldigheidseis dat de forumkeuze moet zien op een bepaalde 

1434 Een “bewarende maatregel” is bijvoorbeeld conservatoir beslag. Een “voorlopige maatregel” omvat 
mede een maatregel in kort geding; Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 3, p. 46.

1435 Als de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, verkrijgt hij in dat geval rechtsmacht als (a) de 
gedaagde verschijnt, (b) de zaak ter vrije bepaling van partijen staat, en (c) voor de rechtsmacht van de 
Nederlandse rechter een redelijk belang aanwezig is (art. 9 aanhef en onder a Rv).

1436 Tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke beslissing vergt een grondslag in een supranatio-
nale regeling of de wet; vlg. art. 431 jo. 985 Rv. De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn. 
Weliswaar verwijst art. 985 Rv alleen naar verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard voor 
op de Nederlandse wet; zie art. 288 EU-Verdrag. 
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rechtsbetrekking, is in de praktijk altijd voldaan; zie nr. 872. Voor zover Nederlands recht 
van toepassing is, is de forumkeuze voor het overige materieel geldig als hij niet tot stand 
gekomen is door een wilsgebrek. De afwezigheid van een wilsgebrek mag de opiniongever 
veronderstellen. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te leggen in een assumption; zie 
nr. 245.1437

918. Forumkeuze voor rechter ene land, rechtskeuze voor recht ander land. In een zeldzaam 
geval komt het voor dat een forumkeuze voor een buitenlandse rechter wordt opgenomen 
in een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor een recht van een ander buitenland. In 
dat geval is denkbaar dat de materiële geldigheid van de forumkeuze kan worden bepaald 
door het gekozen buitenlandse recht; vgl. nr. 905 e.v. De eerste en tweede in nr. 896 onder 
“Opinion” opgenomen teksten houden al rekening met de mogelijke toepasselijkheid van 
alle denkbaar buitenlands recht, en behoeven in dat geval geen aanpassing. In de derde in 
nr. 896 onder “Opinion” opgenomen tekst moet in dat geval echter in onderdeel (a) mede 
worden verwezen naar dat buitenlandse recht. Mocht de forumkeuze zijn opgenomen in 
een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor Nederlands recht, dan geldt het voren-
staande evenzeer, zij het dat in dat geval in de derde in nr. 896 onder “Opinion” opgeno-
men tekst in onderdeel (a) mede moet worden verwezen naar Nederlands recht.

919. Assumptions en qualifications. Op de uitzonderingen die de EEX-Verordening, 
het EVEX en de Nederlandse wet maken op de erkenning van de forumkeuze, en de 
eventuele exclusiviteit daarvan, moet in een qualification worden gewezen. De bank-
ruptcy qualification is van toepassing. Veronderstellingen waarop de opiniongever de 
jurisdiction opinion baseert, gaan deels op in de assumptions die nodig zijn voor de 
remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze is opgenomen.

920. Uitzonderingen op werking forumkeuze. De erkenning van een forumkeuze voor een 
buitenlandse rechter is niet absoluut; zie nr. 912 e.v. Voor zover een forumkeuze beoogt 
exclusief te zijn, is ook die exclusiviteit veelal niet absoluut. De opiniongever behoort in 
een qualification op de uitzonderingen op de erkenning en de exclusiviteit te wijzen. Dat 
gebeurt in de in nr. 896 onder “Qualification” opgenomen tekst.1438

921. Beperking qualification. De in nr. 896 onder “Qualification” opgenomen tekst is ruim 
opgezet. Hij verwijst in het algemeen naar uitzonderingen die de erkenning van de forum-
keuze zouden kunnen doorbreken. Als de erkenning van de forumkeuze waarop de opi-
nionparagraaf ziet, wordt beheerst door de EEX-Verordening of het EVEX, is de tekst te 

1437 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
1438 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. In de in 

nr.  896 als “Qualification” opgenomen tekst, vallen uitzonderingen onder het EEX-Verdrag onder 
“limited exceptions”. Zie over het weglaten van een verwijzing naar het EEX-Verdrag noot 1408. 
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ruim. In dat geval kunnen alleen uitzonderingen onder de EEX-Verordening en het EVEX 
van toepassing zijn; zie nr. 915.1439 Als de EEX-Verordening van toepassing is, is het EVEX 
altijd ook van toepassing; zie nr. 913. Als alleen het EVEX van toepassing is, zijn alleen de 
uitzonderingen onder dat verdrag van toepassing. In dat geval kan de qualification dien-
overeenkomstig worden beperkt.1440

922. Bankruptcy qualification van toepassing. De jurisdiction opinion wordt beperkt door 
de bankruptcy qualification; vgl. nr. 891.

923. Assumption over geldigheid forumkeuze. Een forumkeuze is alleen geldig als de par-
tijen daarbij hem geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever alleen na voor 
zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor het overige moet 
hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de jurisdiction opi-
nion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin de forumkeuze 
is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien van de forumkeuze 
moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de rechtsverhouding waarop 
de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 742 en 697.

924. Meervoudige forumkeuze; gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechts-
verhouding waarop de opinion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat. In dat geval 
moet de opinionparagraaf worden gesplitst. Het komt ook voor dat de rechtsverhou-
ding waarop een opinion ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhou-
ding gelijktijdig bij verschillende rechters kunnen procederen. Op de beperkingen die de 
EEX-Verordening en het EVEX daaraan stellen, kan de opiniongever in een qualification 
moeten wijzen.

925. Meervoudige forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opi-
nion ziet, een meervoudige forumkeuze bevat, voor rechters in verschillende landen; vgl. 
nr. 894. De EEX-Verordening en het EVEX, voor zover deze van toepassing zijn, verzet-
ten zich niet tegen een meervoudige forumkeuze.1441 Nederlands recht, voor zover dat 
van toepassing is, doet dat evenmin. De jurisdiction opinion zal echter moeten worden 
gesplitst in een opinion over de forumkeuze voor de ene rechter, en de forumkeuze voor de 
tweede rechter. Vrij van complicaties is een meervoudige forumkeuze ondertussen niet; 
zie nr. 894. De opiniongever doet er wijs aan op mogelijke complicaties in een qualifica-
tion te wijzen.

1439 Ook uitzonderingen onder het EEX-Verdrag kunnen van toepassing zijn; vgl. noot 1438.
1440 Vgl. over de toepasselijkheid van het EVEX noot 1417.
1441 Zie noot 1412.
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926. Gelijktijdige procedures. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opinion 
ziet, bepaalt dat een of meer partijen over de rechtsverhouding gelijktijdig bij verschil-
lende rechters kunnen procederen. De EEX-Verordening, het EVEX en de Nederlandse 
wet stellen aan de mogelijkheden daartoe echter beperkingen; zie nr. 895. Als de rechtsver-
houding niet al rekening houdt met die beperkingen (bijvoorbeeld door te bepalen dat de 
mogelijkheid bestaat “to the extent permitted by law”), zal de opiniongever op de beper-
kingen in een qualification moeten wijzen.

927. Procesrechtelijke kwesties; “process agent”. Vragen van procesrecht worden 
beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal privaatrecht 
van de rechter voor wie het proces plaatsvindt. Het is niet nodig daarop in de opinion 
te wijzen. Als de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, voorziet in de benoeming 
van een “process agent”, kan daarover desgevraagd een afzonderlijke opinion worden 
opgenomen.

928. Procesrechtelijke kwesties. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de opinion 
ziet, procesrechtelijke kwesties regelt. Denk aan de benoeming van een “process agent” 
(zie nr. 929), maar ook aan afstand van het recht tot “trial by jury” – het recht te verlangen 
dat een proces wordt gevoerd ten overstaan van een jury. Vragen van procesrecht worden 
beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal privaatrecht van 
de rechter voor wie het proces plaatsvindt. In de meeste gevallen zal de rechter zijn eigen 
recht toepassen.1442 Omdat Nederlands aldus geen rol speelt, is het niet nodig op dit alles 
in de opinion te wijzen.

929. “Process Agent”. Het grensoverschrijdend uitbrengen van dagvaardingen en andere 
exploten is ingewikkeld. Een rechtsverhouding met een forumkeuze voor een buitenlandse 
rechter eist daarom vaak dat de partijen daarbij met een woonplaats buiten het land van 
de gekozen rechter, een “agent for the service of process” of “process agent” benoemen. De 
process agent is een derde gevestigd in het land van de buitenlandse rechter. De benoe-
ming strekt ertoe dat exploten aan hem kunnen worden betekend.1443 De geldigheid van de 
benoeming wordt beheerst door het recht dat wordt aangewezen door het internationaal 
privaatrecht van de gekozen rechter; zie nr. 928. Het komt voor dat, de opinionontvanger 
over de geldigheid van de benoeming een opinion verlangt. Die opinion kan bijvoorbeeld 
als volgt luiden:

1442 Vgl. Kamerstukken II 2009/10, 32 137, nr. 3, p. 11.
1443 Ook Nederlandsrechtelijke rechtsverhoudingen met een forumkeuze voor een Nederlandse rechter 

voorzien soms in de benoeming van een process agent. Die benoeming is een woonplaatskeuze als 
bedoeld in art. 1:15 BW. Als aan de eisen van art. 1:15 is voldaan – dat is altijd wel het geval – kunnen 
exploten in verband een procedure voor de gekozen rechter aan het adres van de proces agent wor-
den gedaan. Dat geldt ook als de benoemde partij haar werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft; 
Knigge & Zilinsky, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 46 Rv, aant. 6.

Over opinions.indd   478 17-5-2016   15:01:46



479

10    Enforceability opinions – forumkeuze en keuze voor arbitrage

The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the 
appointment by it of an agent for the service of process is governed by the law desig-
nated by [country of the chosen court] private international law.

Als de geldigheid van de forumkeuze wordt beheerst door de EEX-Verordening, kan de 
opinion ook worden verwerkt in de eerste in nr. 896 onder “ Opinion” opgenomen tekst. 
De aanhef van die tekst wordt dan:

To the extent that the submission to the jurisdiction of the [chosen foreign] court 
(and the appointment by the Company of an agent for the service of process) in the 
Agreement:
[…]

10.4 De enforcement of judgments opinion

930. Opinion:

EEX-Verordening, EVEX of andere erkenningsregeling van toepassing:

An enforceable judgment in a civil or commercial matter rendered by a [chosen 
foreign] court can be enforced in the Netherlands in accordance with [(i)] Regulation 
(EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 
commercial matters (recast)[, or (ii) any other applicable EC regulation on the recog-
nition and enforcement of judgments].

Geen erkenningsregeling van toepassing:

A judgment in a civil or commercial matter rendered by a [chosen foreign] court 
cannot be enforced in the Netherlands. However, if a person has obtained a final 
judgment without appeal in such a matter rendered by a [chosen foreign] court 
that is enforceable in [jurisdiction of chosen court] and files his claim with a Dutch 
court with jurisdiction, the Dutch court will generally recognise and give effect to the 
judgment insofar as it finds that (a) the jurisdiction of the court has been based on 
an internationally generally accepted ground, (b) proper legal procedures have been 
observed, (c) the judgment does not contravene Dutch public policy, and (d) the judg-
ment is not irreconcilable with a judgment of a Dutch court or an earlier judgment of 
a foreign court that is capable of being recognised in the Netherlands.
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Qualifications (alleen bij de hierboven als eerste opgenomen tekst):

Enforcement of a judgment rendered by a [chosen foreign] court is subject to any 
applicable exceptions under (a) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Par-
liament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition 
and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), [the relevant 
other applicable EC regulation on the recognition and enforcement of judgments regu-
lations,] and (b) the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in civil and commercial matters.

Enforcement in the Netherlands of foreign judgments is subject to Dutch rules of civil 
procedure.

931. Betekenis. De in nr.  930 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn die van een 
gebruikelijke enforcement of judgments opinion. De teksten onderscheiden tussen 
gevallen waarin beslissingen van buitenlandse rechters in Nederland ten uitvoer kunnen 
worden gelegd – dat geldt voor beslissingen van rechters binnen de Europese Unie en 
in IJsland, Noorwegen en Zwitserland – en gevallen waarin tenuitvoerlegging is uitge-
sloten. In het eerste geval bevestigt de opinion dat tenuitvoerlegging mogelijk is. In het 
laatste geval biedt de opinion geruststelling dat de Nederlandse rechter de betrokken 
buitenlandse beslissing in beginsel wel zal volgen. De opinionparagraaf is beperkt tot 
rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Om een enforcement of judg-
ments opinion te kunnen geven, hoeft de opiniongever geen onderzoek van betekenis te 
doen.1444

932. Beperking tot burgerlijke en handelszaken. Rechterlijke beslissingen zijn er in soorten 
en maten. Voor de opinionpraktijk zijn alleen rechterlijke beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken van belang.1445 De opinionparagraaf kan dan ook daartoe beperkt blijven. 
In de in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen teksten is die beperking opgenomen. Als de 
opiniongever ervoor kiest geen beperking op te nemen, brengt het opiniongebruik mee 
dat zij evenzeer geldt.

933. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen 
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Kan een 
buitenlandse rechterlijke beslissing worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland 

1444 Vgl. over de enforcement of judgments opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 196 e.v.
1445 “Burgerlijke en handelszaken” is niet een scherp omlijnd begrip. Het begrip komt voor in de titel van 

de EEX-Verordening en het EVEX. In die regelingen heeft het begrip een autonome, door de rege-
ling stilzwijgend bepaalde betekenis; HvJEG 14 oktober 1976, ECLI:NL:XX:1976:AC3736, NJ 1982/95. 
In algemene zin mag worden aangenomen dat burgerlijke en handelszaken zijn wat een Nederlands 
jurist daaronder pleegt te verstaan; vgl. over het begrip Allser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/727, 
Vlas, in: GS Rechtspersonen, art. 1 EEX-Vo, aant. 3, en Kuypers 2008, p 47-53.
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rechtskracht toegekend. Kan een dergelijke beslissing ten uitvoer worden gelegd, dan 
kunnen de dwangmaatregelen van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering – beslag en executie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan 
de beslissing wordt voldaan.1446 Alleen een veroordelende beslissing kan ten uitvoer 
worden gelegd. Tenuitvoerlegging impliceert erkenning. Buiten tenuitvoerlegging vergt 
erkenning in Nederland van een buitenlandse rechterlijke beslissing geen rechterlijke 
tussenkomst.1447 In een voorbeeld: als een buitenlandse rechter bij een in Nederland te 
erkennen beslissing een vordering van een financier tot terugbetaling van de door hem 
verstrekte financiering heeft afgewezen, staat die afwijzing eraan in de weg dat de finan-
cier in Nederland overgaat tot uitwinning van een hypotheek die hem tot zekerheid van 
die terugbetaling is verleend. Een notaris die wordt benaderd om de executieverkoop van 
het met hypotheek belaste goed ter hand te nemen, moet zijn dienst weigeren (art. 21 lid 2 
Wna). De aard van de rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat 
de opinionontvanger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroorde-
lende buitenlandse rechterlijke beslissing in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Zo 
zal een financier-opinionontvanger die een lening heeft verstrekt onder een rechtsverhou-
ding beheerst door Engels recht, willen weten of het mogelijk is een veroordeling van de 
opinionvennootschap door de Engelse rechter om de lening terug te betalen, in Nederland 
ten uitvoer te leggen. Naar erkenning buiten tenuitvoerlegging van buitenlandse rech-
terlijke beslissingen gaat de aandacht van de opinionontvanger meestal niet uit. De in 
nr. 930 onder “Opinion” opgenomen teksten zijn daarom beperkt tot tenuitvoerlegging 
van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er 
echter geen bezwaar tegen de betrokken tekst (en, waar toepasselijk, de in nr. 930 onder 
“Qualification” opgenomen tekst) zo om te werken dat hij zich mede uitstrekt over de 
erkenning – “recognition” – van de buitenlandse rechterlijke beslissingen waarop hij ziet.

934. Samenhang met forumkeuze. Rechtsverhoudingen waarop opinions zien, plegen een 
forumkeuze te bevatten voor een bepaalde rechter, doorgaans een rechter of de rechters 
van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst; vgl. nr. 313. De enforcement 
of judgments opinion ziet in de praktijk op beslissingen van de rechters van dat land.1448 
De opinion beantwoordt aldus de vraag of beslissingen van die rechters in Nederland ten 
uitvoer kunnen worden gelegd. Voor zover dat niet zo is, biedt de opinion de opinion-
ontvanger inzicht in het risico dat hij dientengevolge loopt.

1446 Vgl. Verheul 1989, p. 1 e.v.
1447 Strikwerda 2012/263 e.v. en Verheul 1989, p. 1 en 61 e.v.
1448 De enforcement of judgments opinion pleegt te zien op alle rechters van een bepaald land. Dat geldt ook 

als de forumkeuze in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een bepaalde rechter van dat land 
aanwijst. Zo zal een opinion die ziet op een rechtsverhouding met een forumkeuze voor “the courts of 
Frankfurt am Main, Germany”, een enforcement of judgments opinion bevatten die zich uitstrekt over 
elke “judgment in a civil or commercial matter rendered by a German court”. Dat is vaak ook nodig, 
omdat rechtsmiddelen tegen een in eerste aanleg genomen beslissing mogelijk moeten worden inge-
steld bij andere rechters, met een andere vestigingsplaats.
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935. Enforcement of judgments opinion omvat niet no immunity opinion. Een vraag is of 
de enforcement of judgments opinion mede het oordeel inhoudt dat de goederen van de 
opinionvennootschap geen immuniteit genieten, maar dat daarop vrijelijk verhaal kan 
worden genomen. Dat is niet het geval. Uitgangspunt in de meeste landen is, dat beslis-
singen van eigen rechters van het land in het land ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
maar beslissingen van buitenlandse rechters niet (vgl. art. 430 en 431 Rv). Doel van de 
enforcement of judgments opinion is de opinionontvanger de geruststelling te bieden dat 
hij, als hij een buitenlandse rechterlijke beslissing heeft verkregen, deze op dezelfde wijze 
als een Nederlandse rechterlijke beslissing in Nederland ten uitvoer kan leggen. Het doel 
van de opinion is niet de opinionontvanger voor te lichten over de wijze waarop die tenuit-
voerlegging moet geschieden en de mogelijkheden om in dat kader verhaal te nemen. Wil 
de opinionontvanger geruststelling dat hij op de goederen van de opinionvennootschap 
vrijelijk verhaal kan nemen, dan moet hij een no immunity opinion verlangen.

936. Onderzoek. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om de enforcement 
of judgments opinion te kunnen geven, heeft weinig om het lijf. De opiniongever moet 
slechts vaststellen of de rechter op wiens beslissingen de opinion ziet, afkomstig is uit 
een land ten aanzien waarvan een supranationale regeling voor de tenuitvoerlegging van 
rechterlijke beslissingen van toepassing is. In dat geval kan als basis de eerste in nr. 930 
onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt; zie nr. 937 e.v. Is geen supranationale 
regeling van toepassing, dan moet de tweede in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst 
worden gebruikt; zie nr. 947 e.v.

937. Tenuitvoerlegging onder EU-verordening of verdrag. Tenuitvoerlegging van beslis-
singen van rechters in de Europese Unie geschiedt op grond van de EEX-Verordening en 
andere EU-verordeningen. Tenuitvoerlegging van beslissingen van rechters in IJsland, 
Noorwegen en Zwitserland geschiedt op grond van het EVEX. Tenuitvoerlegging kan 
afstuiten op de in de EEX-Verordening en het EVEX neergelegde uitzonderingen. Daarop 
moet de opiniongever wijzen. Binnen de grenzen van de EEX-Verordening en het EVEX 
zal tenuitvoerlegging moeten geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk 
procesrecht. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen. Strikt noodzake-
lijk is dat niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillissement en andere 
gevallen waarop de bankruptcy qualification ziet.

938. Tenuitvoerlegging. Een buitenlandse rechterlijke beslissing kan in Nederland slechts 
ten uitvoer worden gelegd als een supranationale regeling of de wet dat bepaalt (vgl. 
art. 431 jo. 985 Rv). De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn. Weliswaar 
noemt de wet (art. 985 Rv) alleen verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard 
voor op de Nederlandse wet (art. 288 tweede zin EU-Verdrag).
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939. Onderscheid EU – IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De Nederlandse wet bevat 
geen algemene regeling voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken.1449 Er zijn wel supranationale regelingen op grond 
waarvan dergelijke beslissingen in sommige gevallen in Nederland ten uitvoer kunnen 
worden gelegd. Onderscheid moet worden gemaakt tussen beslissingen van (a) rechters 
in de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, (b) rechters in Denemarken, en 
(c) rechters in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.1450

940. Europese Unie met uitzondering van Denemarken. De tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken gewezen door rechters in de Europese Unie met 
uitzondering van Denemarken wordt geregeld in vier EU-verordeningen. De belang-
rijkste daarvan is de EEX-Verordening. De EEX-Verordening geldt in de hele EU.1451 De 
andere drie verordeningen – (a) Verordening (EG) nr. 805/20041452, (b) Verordening (EG) 
nr. 1896/20061453, en (c) Verordening (EG) nr. 861/20071454 – gelden in de EU maar niet in 
Denemarken (overweging (25) en art. 2 lid 3 Verordening 805/2004; overweging (32) en 
art. 2 lid 3 Verordening 1896/2006; overweging 38 en art. 2 lid 3 Verordening 861/2007). 
Voor een enforcement of judgments opinion over beslissingen van buitenlandse rechters in 
de EU met uitzondering van Denemarken kan de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opge-
nomen tekst worden gebruikt. Dat een beslissing van een niet-Deense rechter in de EU 
over een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, wordt beheerst door een andere ver-
ordening dan de EEX-Verordening, ligt ondertussen niet voor de hand. Opinions plegen 
te zien op rechtsverhoudingen waarmee grote belangen, van tientallen of miljoenen euro’s, 
zijn gemoeid. Procedures over rechtsverhoudingen waarop opinions zien zijn zeldzaam, 
en als een procedure wordt gevoerd, zal die doorgaans ook op een groot belang betrek-
king hebben. Dat de vordering waarover een procedure aanhangig wordt gemaakt, onbe-
twist is, is onwaarschijnlijk. Daarmee is de toepasselijkheid van Verordening 805/2004 en 
Verordening 1896/2006 evenzeer onwaarschijnlijk.1455 Dat een procedure wordt gevoerd 

1449 Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bevat een regeling voor tenuitvoerlegging van beslis-
singen van rechters in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dergelijke beslissingen kunnen in Nederland 
zonder meer ten uitvoer worden gelegd (art. 40 Statuut).

1450 Een marginale rol is weggelegd voor het EEX-Verdrag. In Nederland wordt alleen de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen van rechters in Gibraltar nog door het EEX-Verdrag beheerst. Tenuitvoerlegging 
van beslissingen van rechters in Aruba is mogelijk op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden; vgl. noot 1449. Zie over het EEX-Verdrag overigens noot 1380.

1451 Vgl. noot 1400. 
1452 Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering 

van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen. 
1453 Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot 

invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.
1454 Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling 

van een Europese procedure voor geringe vorderingen.
1455 Verordening 805/2004 is alleen van toepassing op “niet-betwiste schuldvorderingen” (art.  3 lid  1 

Verordening 805/2004). Zie voor de definitie van dat begrip art.  3 lid 1 Verordening 805/2004. 
Verordening 1896/2006 is eveneens uitsluitend bedoeld voor niet-betwiste vorderingen: de eiser kan 
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over een vordering van niet meer dan EUR 2.000, waarop Verordening 861/2007 van toe-
passing is (art. 2 lid 1 Verordening 861/2007), is nog minder waarschijnlijk. Zo beschouwd 
kan de verwijzing in de tekst naar “any other applicable EC regulation on the enforcement 
of judgments” ook worden gemist.

941. Denemarken. De tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels-
zaken gewezen door rechters in Denemarken wordt beheerst door de EEX-Verordening. 
De andere in nr.  940 genoemde EU-verordeningen gelden niet voor Denemarken; zie 
nr.  940. Voor een enforcement of judgments opinion over beslissingen van rechters in 
Denemarken kan de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst worden gebruikt, 
zij het dat daaruit de verwijzing naar “any other applicable EC regulation on the enforce-
ment of judgments” moet worden geschrapt.

942. IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken gewezen door rechters in IJsland, Noorwegen of 
Zwitserland wordt beheerst door het EVEX. Een enforcement of judgments opinion over 
beslissingen van rechters in IJsland, Noorwegen en Zwitserland kan worden opgezet langs 
de lijnen van de eerste in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst, zij het dat (a) de ver-
wijzing naar de EEX-Verordening moet worden vervangen door een verwijzing naar het 
EVEX, en (b) de verwijzing naar “any other applicable EC regulation on the enforcement 
of judgments” moet worden geschrapt.

943. Tenuitvoerleggingsprocedure. Een rechterlijke beslissing waarop de EEX-Verordening 
van toepassing is, kan in elke lidstaat ten uitvoer worden gelegd op dezelfde voet als een in 
die lidstaat gewezen beslissing (art. 41 EEX-Verordening). Een verklaring van tenuitvoer-
legging – exequatur – eist de verordening niet (art. 39 EEX-Verordening). Tenuitvoerlegging 
van een rechterlijke beslissing krachtens het EVEX vergt dat in Nederland een exequatur 
wordt verkregen (art. 38 EVEX). Hoe tenuitvoerlegging geschiedt, en waar zo nodig een 
exequatur wordt verkregen, wordt deels geregeld in de EEX-Verordening respectievelijk 
het EVEX (art. 42 e.v. EEX-Verordening; art. 39 e.v. EVEX). Daarop wordt in de eerste 
in nr.  930 onder “Opinion” opgenomen tekst in algemene bewoordingen gewezen (“in 
accordance with […] [Regulation (EU) No 1215/2012 […]]”). Binnen de grenzen van de 
EEX-Verordening en het EVEX moet voorts Nederlands burgerlijk procesrecht in acht 
genomen worden – de regels omtrent tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en, 
in het geval van het EVEX, die omtrent het verkrijgen van een exequatur (art. 985 e.v. 

op grond van de verordening zonder veel moeite een betalingsbevel verkrijgen (art. 7-12 Verordening 
1896/2006), maar als de verweerder, nadat het betalingsbevel te zijner kennis is gebracht, een verweer-
schrift indient waarin hij de vordering betwist, moet alsnog een gewone procedure worden gevoerd 
(art. 16 en 17). Alleen als de verweerder nalaat een verweerschrift in te dienen, kan het betalingsbevel 
uitvoerbaar worden verklaard, waarna het in de hele EU met uitzondering van Denemarken ten uitvoer 
kan worden gelegd (art. 18 en 19). 
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Rv). De tenuitvoerlegging zelf wordt naar haar aard door Nederlands recht beheerst (vgl. 
art. 20 lid 1 Verordening 805/2004, art. 21 lid 1 Verordening 1896/2006 en art. 21 lid 1 
Verordening 861/2007). Op de toepasselijkheid van Nederlands burgerlijk procesrecht 
kan de opiniongever in een qualification wijzen; zie de tweede alinea van de in nr. 930 
onder “Qualification” opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of foreign judg-
ments […].”).1456 Dat dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop 
de opinionontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het Nederlands procesrecht niet. De 
qualification kan daarom ook worden weggelaten.1457

944. Uitzonderingen. De mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen 
onder de EEX-Verordening, de drie in nr. 940 genoemde EU-verordeningen en het EVEX 
zijn niet onbegrensd. De grenzen die de EEX-Verordening en het EVEX stellen, zijn naast 
elkaar van toepassing (art.  73 lid 1 EEX-Verordening). Voor de opinionpraktijk is van 
belang dat de verordeningen en het verdrag niet van toepassing zijn op “faillissement, 
akkoorden en andere soortgelijke procedures” en evenmin op arbitrage (art. 1 lid 2 aanhef 
en onder b) en d) EEX-Verordening; art. 2 lid 2 onder b) en d) Verordening 805/2004; art. 2 
lid 2 onder b) Verordening 1896/2006; art. 2 lid 2 onder c) en e) Verordening 861/2007; 
art. 1 lid 2 aanhef en onder b) en d) EVEX1458). Voor zover regels van faillissementsrecht de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen doorkruisen, werkt de bankruptcy quali-
fication; vgl. nr. 945. Zie over arbitrage bij de enforcement of arbitral awards opinion. De 
overige uitzonderingen op het toepassingsgebied van de vier verordeningen en het EVEX 
(zie art. 1 EEX-Verordening, art. 2 Verordening 805/2004, art. 2 Verordening 1896/2006, 
art. 2 lid 2 Verordening 861/2007 en art. 1 EVEX) spelen in de opinionpraktijk geen rol.1459 

1456 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen 
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.

1457 Zij is dan een implied qualification.
1458 Verordening 1896/2006 en Verordening 861/2007 zijn niet van toepassing op “faillissement, sursé-

ance van betaling, procedures ter ontbinding van insolvente vennootschappen of andere rechtsper-
sonen, gerechtelijke en faillissementsakkoorden en andere soortgelijke procedures” (art. 2 lid 2 onder 
b) Verordening 1896/2006 (art. 2 lid 2 onder c) Verordening 861/2007). Verordening 1896/2006 sluit 
arbitrage niet met zoveel woorden uit van haar toepassingsgebied. Art. 6 lid 1 Verordening 1896/2006 
bepaalt echter dat voor haar toepassing de rechterlijke bevoegdheid wordt bepaald volgens de ter zake 
geldende regels van het unierecht. Dat betekent dat waar arbitrage is overeenkomen, de verordening 
niet werkt. 

1459 Verordening 1896/2006 sluit vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen uit van haar toepassings-
gebied (art. 2 lid 2 onder d) Verordening 1896/2006). Als een dergelijke vordering samenhangt met 
een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, zou de enforcement of judgments opinion daarvoor in 
zoverre van belang kunnen zijn. Dat Verordening 1896/2006 niet van toepassing is, raakt de opinion-
ontvanger echter niet wezenlijk. Hij kan terugvallen op de EEX-Verordening, die wel van toepassing is. 
Verordening 861/2007 is niet van toepassing op vorderingen uit huur en verhuur, anders dan geldvor-
deringen. Opinions over huurovereenkomsten zijn zeldzaam. Het komt echter wel voor dat een opinion 
wordt gegeven over een garantie door een moedermaatschappij van de verplichtingen die een dochter-
maatschappij onder een huurovereenkomst heeft. Mocht Verordening 861/2007 op die garantie, voor 
zover zij ziet op niet-geldelijke verplichtingen, niet van toepassing zijn, dan geldt echter ook daarvoor 
dat dat de opinionontvanger niet wezenlijk raakt. Hij kan ook hier terugvallen op de EEX-Verordening.
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Tenuitvoerlegging van een beslissing kan in bijzondere gevallen worden geweigerd of aan 
beperkingen gebonden (art. 46 jo. 45 EEX-Verordening; art. 21 lid 1 en 23 Verordening 
805/2004; art. 22 leden 1 en 2 en 23 Verordening 1896/2006; art. 22 lid 1 en 23 Verordening 
861/2007; art. 45 lid 1 jo. 34 en 35 EVEX). Zo wordt krachtens de EEX-Verordening en het 
EVEX een rechterlijke beslissing waarop de betrokken supranationale regeling van toe-
passing is, in Nederland niet ten uitvoer gelegd als (a) tenuitvoerlegging kennelijk in strijd 
is met de Nederlandse openbare orde, (b) de verweerder niet in staat is geweest verweer 
te voeren omdat het stuk waarmee de betrokken procedure is ingeleid niet tijdig en op 
passende wijze aan hem is meegedeeld is, (c) de beslissing onverenigbaar is met een tus-
sen dezelfde partijen door de Nederlandse rechter gewezen beslissing, of (d) de beslissing 
onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen elders in de Europese Unie of IJsland, 
Noorwegen of Zwitserland over hetzelfde onderwerp gewezen beslissing. Een beslissing 
wordt evenmin ten uitvoer gelegd als de beslissende rechter rechtsmacht heeft aangeno-
men in strijd met de dwingende rechtsmachtregels van de EEX-Verordening of het EVEX; 
vgl. nr. 913. Op de beperkingen in toepassingsgebied en de grenzen die aan tenuitvoerleg-
ging worden gesteld, wordt in de tweede alinea van de in nr. 930 onder “Qualifications” 
opgenomen tekst in algemene bewoordingen gewezen (“Enforcement of a judgment 
[…]”).1460

945. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing onder de EEX-Verordening, een van de andere in nr. 940 genoemde 
EU-verordeningen of het EVEX kan worden gefrustreerd door faillissement, surseance 
van betaling of noodregeling van de persoon die het voorwerp van de betrokken insol-
ventieprocedure is. In geval van faillissement kan de wederpartij van de opinionvennoot-
schap vorderingen die zij aan de overeenkomst ontleent echter nog slechts geldend maken 
door aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in 
surseance is, kan betaling van vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen 
(art. 230 Fw).1461 Als op de opinionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt 
hetzelfde (art. 3:176 Wft).1462 Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Zo kan na de insolventie opgelopen 
rente niet op de boedel worden verhaald (art.  128 en 260 lid 1 Fw, voor noodregeling 
jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de noodregeling van toepassing is, kan in sommige gevallen 

1460 In de tekst wordt niet verwezen naar de mogelijke toepasselijkheid van het EEX-Verdrag. Het praktisch 
belang van het EEX-Verdrag is in de meeste gevallen echter verwaarloosbaar; vgl. noot 1380. De uit-
zonderingen op de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van een beslissing onder het EEX-Verdrag zijn 
overwegend gelijk aan of vergelijkbaar met de uitzonderingen in het EVEX. Nu in de qualification op 
het bestaan van die uitzonderingen wordt gewezen, weet de opinionontvanger dat de tenuitvoerlegging 
niet absoluut is, en kan hij nagaan wat voor soort uitzonderingen kunnen bestaan. Tegen die achter-
grond is het aanvaardbaar dat het EEX-Verdrag in de qualification niet wordt genoemd; vgl. nr. 279 en 
224 e.v. 

1461 Zie noot 1164.
1462 Zie noot 1165.
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de opinionvennootschap als partij bij de overeenkomst waarop de opinion ziet, wor-
den vervangen door een andere persoon (art.  163 e.v. Wft). Voor zover krachtens de 
Insolventieverordening (art. 16) een beslissing tot opening van een insolventieprocedure 
van een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van 
Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) in Nederland ten uitvoer kan wor-
den gelegd, kan buitenlands insolventierecht de tenuitvoerlegging van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing, frustreren. Alle gevolgen die insolventieprocedures voor de tenuit-
voerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen kunnen hebben, worden afgedekt 
door de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de 
Interventiewet nr. 475.

946. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in de 
opinionparagraaf wordt opgenomen dat de tenuitvoerlegging van een buitenlandse rech-
terlijke beslissing kan geschieden “without review of its merits”. Waar de tenuitvoerleg-
ging geschiedt krachtens een EU-verordening of het EVEX is daartegen geen bezwaar. De 
EU-verordeningen en het EVEX verbieden de Nederlandse rechter de juistheid van de bui-
tenlandse beslissing te onderzoeken (art. 52 EEX-Verordening; art. 21 lid 2 Verordening 
805/2004; art. 22 lid 3 Verordening 1896/2006; art. 22 lid 2 Verordening 861/2007; art. 36 
EVEX). Het verbod is niet absoluut: de rechter mag toetsen of een rechterlijke beslissing 
niet kennelijk in strijd is met de openbare orde; zie nr. 944. In zoverre gaat een bevesti-
ging dat een buitenlandse rechterlijke beslissing ten uitvoer kan worden gelegd “without 
review of its merits” strikt genomen te ver. Nu de toets die de rechter aanlegt sterk beperkt 
is en bovendien, zij het in algemene termen, in de in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen 
teksten op de uitzonderingen op de mogelijkheid van tenuitvoerlegging wordt gewezen, is 
tegen de toevoeging van “without review of its merits” echter geen bezwaar.1463

947. Tenuitvoerlegging buiten EG-verordening of verdrag. Beslissingen van rechters 
buiten de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Zwitserland kunnen in Nederland 
niet ten uitvoer worden gelegd. Als in een procedure bij de Nederlandse rechter een 
door een buitenlandse rechter gewezen beslissing wordt overgelegd, zal de Nederlandse 
rechter die beslissing echter in beginsel volgen als (a) de buitenlandse rechter op een 
internationaal algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam, (b) de beslissing tot 
stand is gekomen na een behoorlijke procedure, (c) de beslissing niet in strijd is met de 
Nederlandse openbare orde, en (d) de beslissing niet onverenigbaar is met een beslissing 
van de Nederlandse rechter of een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter die 
voor erkenning in Nederlands vatbaar is.

1463 “Openbare orde” is een eng begrip; vgl. noot 1203, met de kanttekening dat “openbare orde” ten aan-
zien van de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen een andere betekenis kan hebben dan ten 
aanzien van de erkenning van een rechtskeuze; Asser/Vonken 10-I 2013/397 en Strikwerda 2012/270.
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948. Tenuitvoerlegging. Is er geen supranationale regeling die iets anders meebrengt, dan 
kan een buitenlandse rechterlijk beslissing in Nederland niet ten uitvoer worden gelegd 
(vgl. art.  431 jo. 985 Rv1464). Wil de partij ten gunste van wie een dergelijke beslissing 
is gewezen, komen tot tenuitvoerlegging in Nederland, dan moet zij een in Nederland 
uitvoerbare rechterlijke beslissing verkrijgen. Zij kan daartoe een procedure bij de 
Nederlandse rechter inleiden (art. 431 lid 2 Rv).1465 Een dergelijke procedure kan in veel 
gevallen beperkt blijven. Uitgangspunt is dat, als in de procedure de buitenlandse rechter-
lijke beslissing wordt overgelegd, de rechter vrij is te beoordelen in hoeverre de beslissing 
moet worden erkend.1466 Zie over het onderscheid tussen erkenning en tenuitvoerlegging 
nr. 933. Voldoet de beslissing aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland, dan zal 
de rechter de eerder veroordeelde partij echter in beginsel veroordelen tot datgene waartoe 
zij bij de buitenlandse rechterlijke beslissing ook al was veroordeeld. Een behandeling ten 
gronde van het geschil dat tot de beslissing heeft geleid, zal achterwege blijven.1467 Een 
buitenlandse rechterlijke beslissing in Nederland kan worden erkend als aan vier voor-
waarden is voldaan.1468 De eerste voorwaarde is dat de buitenlandse rechter op een inter-
nationaal algemeen aanvaarde grond rechtsmacht toekwam.1469 De tweede voorwaarde is 
dat de rechterlijke procedure die tot de beslissing heeft geleid, naar Nederlandse maatsta-
ven behoorlijk was.1470 Dat vergt dat de partij ten laste van wie de beslissing gewezen is, 
tijdig en behoorlijk is opgeroepen. Is dat het geval (en is overigens aan de voorwaarden 
voor erkenning voldaan), dan is erkenning mogelijk ook als die partij in de procedure ver-
stek heeft laten gaan.1471 De derde voorwaarde is dat de beslissing niet in strijd komt met 
de Nederlandse openbare orde.1472 De vierde voorwaarde is dat de beslissing niet botst met 
een beslissing van de Nederlandse rechter of een eerdere beslissing van een buitenlandse 
rechter die voor erkenning in Nederland vatbaar is. Een beslissing van de Nederlandse 
rechter moet tussen dezelfde partijen zijn gegeven. Een beslissing van een buitenlandse 
rechter moet tussen dezelfde partijen zijn gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp 
betreft en op dezelfde oorzaak berust. Wil een buitenlandse rechterlijke beslissing kunnen 
leiden tot een veroordeling zonder behandeling ten gronde, dan is vanzelfsprekend voorts 

1464 De supranationale regeling kan een EU-verordening zijn, of een verdrag. Weliswaar noemt art. 985 Rv 
alleen verdragen, maar EU-verordeningen gaan naar hun aard voor op de Nederlandse wet; zie nr. 938.

1465 De persoon zou ook een procedure kunnen inleiden bij een ter zake bevoegde buitenlandse rechter 
wiens beslissingen krachtens een supranationale regeling in Nederland ten uitvoer kunnen worden 
gelegd; vgl. nr. 937 e.v. De persoon zou dat kunnen moeten doen als een dergelijke rechter krachtens een 
supranationale regeling exclusief bevoegd is van het geschil in kwestie kennis te nemen; vgl. nr. 912. 

1466 HR 26 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1978, NJ 1997/258. Zie ook Strikwerda 2012/270.
1467 Strikwerda 2012/271 en Verheul 1989, p. 1.
1468 HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838, JOR 2014/350.
1469 Zie voor gevallen waarin rechtsmacht internationaal algemeen wordt aanvaard Verheul 1989, p. 31 e.v.
1470 Zie over deze voorwaarde Strikwerda 2012/270 en Verheul 1989, p. 50 e.v.
1471 Verheul 1989, p. 50-52.
1472 Vgl. noot 1203. Omdat, zoals uit die noot blijkt, de openbare-ordetoets een strenge is, is voor het ont-

houden van erkenning wegens strijd met de openbare orde onvoldoende dat de buitenlandse rechter 
anders heeft geoordeeld dan de Nederlandse rechter zou hebben gedaan; zie Strikwerda 2012/270. Zie 
ook Asser/Vonken 10-I 2013/408 e.v. en Verheul 1989, p. 43 e.v. 
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vereist dat de beslissing in het land van de rechter uitvoerbaar is. Om te voorkomen dat 
die uitvoerbaarheid achteraf komt te vervallen, wordt in het algemeen ook de eis gesteld 
dat tegen de beslissing geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden ingesteld.1473

949. Formulering opinion. De in nr. 948 beschreven stand van het recht is ingewikkeld 
en omgeven met onzekerheden. De tweede in nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst 
geeft daaraan uitdrukking. Hij stelt in de eerste zin (“A judgment in a civil or commercial 
matter […] the Netherlands”) als hoofdregel voorop dat een beslissing van de in de tekst 
genoemde buitenlandse rechter in Nederland niet ten uitvoer kan worden gelegd.1474 In de 
tweede zin (“However, if […] in the Netherlands”) wordt tot uitdrukking gebracht dat, als 
tegen de beslissing van de buitenlandse rechter geen gewoon rechtsmiddel meer kan wor-
den ingesteld, mag worden verwacht dat de Nederlandse rechter de beslissing zal volgen, 
mits aan de in nr. 948 genoemde voorwaarden is voldaan.

950. Rechtsmacht bij forumkeuze. Rechtsverhoudingen waarop opinions zien, plegen een 
forumkeuze te bevatten voor een bepaalde rechter, doorgaans een rechter of de rechters 
van het land van het recht dat de rechtsverhouding beheerst; vgl. nr. 313. De enforcement 
of judgments opinion ziet in de praktijk altijd op beslissingen van de rechters van dat 
land; zie nr. 934. Dat een geldige forumkeuze rechtsmacht schept, wordt internationaal 
aanvaard.1475 Als een geldige forumkeuze is gedaan, lijkt dus te zijn voldaan aan de eer-
ste in nr.  948 genoemde voorwaarde voor erkenning van een buitenlandse rechterlijke 
beslissing. De opinionontvanger zou de opiniongever kunnen vragen dat in zijn opinion 
te vermelden. De opiniongever doet er wijs aan een dergelijke vraag omzichtig te benade-
ren. Dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat het uitgangspunt dat de rechter vrij is 
te beoordelen in hoeverre een buitenlandse rechterlijke beslissing moet worden erkend 
(zie nr. 948), zich ook uitstrekt over de voorwaarde dat aan de buitenlandse rechter op 
een internationaal aanvaarde grond rechtsmacht toekwam. De tweede reden is dat een 
in het algemeen geldige forumkeuze aan de randen ongeldig kan zijn; vgl. nr. 912 e.v. Het 
is daarom niet uitgesloten dat de erkenning van een beslissing van een bij forumkeuze 
gekozen buitenlandse rechter toch over de eerste voorwaarde struikelt.

951. Bankruptcy qualification van toepassing; geen andere qualifications. In de tweede in 
nr. 930 onder “Opinion” opgenomen tekst kan worden gelezen dat een partij die een bui-
tenlandse rechterlijke beslissing heeft verkregen, waarbij haar wederpartij is veroordeeld, 
altijd bij de Nederlandse rechter een procedure kan inleiden, waarin hij met de buiten-
landse rechterlijke beslissing overeenstemmende veroordeling vraagt. Rechtsvorderingen 

1473 Verheul 1989, p. 53 e.v. Strikwerda 2012 zwijgt over de kwestie.
1474 De zin is beperkt tot beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Denkbaar is dat andersoortige zaken 

wel ten uitvoer kunnen worden gelegd krachtens een voor de betrokken soort zaken geldende supra-
nationale regeling. 

1475 Verheul 1989, p. 32 e.v. Vgl. ook Strikwerda 2012/269.
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tegen een persoon die in faillissement is, kunnen echter slechts geldend worden gemaakt 
door aanmelding ter verificatie (art. 26 jo. 110 Fw). De tekst noopt daarom tot het op nemen 
van de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Om andere qualifications vraagt de tekst niet. 
Omdat de tekst zegt dat buitenlandse rechterlijke beslissingen waarop de opinionpara-
graaf ziet, in Nederland niet ten uitvoer kunnen worden gelegd, is de in nr. 930 onder 
“Qualification” opgenomen tekst misplaatst.

952. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in de 
opinionparagraaf wordt toegevoegd dat de Nederlandse rechter de buitenlandse rechter-
lijke beslissing zal volgen “without review of its merits”; vgl. nr. 946. Omdat het de rechter 
vrij staat te bepalen in hoeverre de beslissing moet worden erkend (zie nr. 948), staat het 
hem omgekeerd ook vrij te bepalen in hoeverre hij het geschil waarop de beslissing ziet, 
opnieuw onder de loep wil nemen. Tegen die achtergrond kan de toevoeging beter niet 
worden opgenomen.

10.5 De arbitration en enforcement of arbitral awards opinions – 
 Nederlandse arbitrage

953. Opinion:

(a) The submission to arbitration in the Agreement is valid and binding on and 
enforceable against the Company.

(b) A Dutch court does not have jurisdiction in matters that pursuant to the submis-
sion to arbitration in the Agreement should be settled by arbitration.

(c) A final and binding arbitral award rendered in arbitration pursuant to the Agree-
ment can be enforced in the Netherlands.

Qualifications:

Enforcement in the Netherlands of arbitral awards is subject to Dutch rules of civil 
procedure.

Notwithstanding the submission to arbitration in the Agreement, a Dutch court may 
accept jurisdiction in proceedings to obtain protective measures (maatregelen tot 
bewaring van recht), preliminary relief proceedings (kort geding) and certain procee-
dings to obtain evidence.

An arbitral award rendered in arbitration pursuant to the Agreement:
(a) may be set aside by the Dutch courts if (i) there was no valid agreement to arbi-

trate, (ii) the arbitral tribunal was not duly composed or did not comply with 
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its mandate, or (iii) the award has not been duly signed, does not contain the 
grounds for the award or violates Dutch public policy;

(b) may be revoked by the Dutch courts if (i) it was based on fraud (bedrog), or 
(ii) documents relevant to it were false or withheld; and

(c) may not be enforced in the Netherlands (i) if it is prima facie likely that (A) the 
award will be set aside or revoked (on the grounds set out in paragraphs (a) and 
(b) above), or (B) the award or the manner in which it was rendered contravenes 
Dutch public policy, or (ii) to the extent that a penalty (dwangsom) has been 
unduly imposed.

In addition, pending a request for setting aside or revocation of an award, the Dutch 
courts may suspend enforcement of the award.

In the event of setting aside or revocation, the jurisdiction of the courts revives, unless 
(except if there was no valid agreement to arbitrate) otherwise agreed by the parties.

954. Betekenis. De in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een arbitration opinion en een enforcement of arbitral awards opinion ten aanzien van 
een keuze voor arbitrage in Nederland. De opinion houdt in dat (a) de keuze voor arbi-
trage jegens de opinionvennootschap in rechte afdwingbaar is, (b) de keuze voor arbi-
trage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, een enkele uitzondering daargelaten, 
opzijzet, en (c) een in arbitrage gewezen arbitraal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in 
Nederland ten uitvoer kan worden gelegd.

955. “valid and binding and enforceable”. De opinion houdt in dat het arbitraal beding in 
de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, “valid and binding and enforceable” is, en 
voorts dat de keuze voor arbitrage de rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, 
een en ander behalve voor zover de opinionparagraaf en de qualifications iets anders zeg-
gen.1476 De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het risico loopt dat, in weerwil van de 
keuze voor arbitrage, over nakoming van de rechtsverhouding bij de Nederlandse rechter 
kan worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “valid and binding and enforceable” 
en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen nr. 679.

956. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een arbitraal beding 
met een keuze voor een arbitrage in Nederland is opgenomen, zal die rechtsverhouding 
doorgaans mede een rechtskeuze voor Nederlands recht bevatten. Zie voor het geval een 

1476 Een keuze voor arbitrage kan worden gemaakt bij compromis of bij arbitraal beding (art. 1020 leden 1 
en 2 Rv). Een compromis strekt ertoe een tussen de partijen bestaand geschil aan arbitrage te onderwer-
pen. Bij een arbitraal beding verbinden de partijen zich toekomstige geschillen, die tussen hen zouden 
kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen. In de opinionpraktijk ziet een arbitration opinion 
altijd op een arbitraal beding. Het compromis is in de opinionpraktijk zonder belang.
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rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 979. Wordt over een dergelijke rechtsver-
houding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in beginsel mede uit over het 
in de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding; vgl. nr. 682.1477 Omdat de arbitration 
opinion is toegespitst op het arbitraal beding, maar overigens hetzelfde zegt als de reme-
dies opinion, is zij als afzonderlijke opinion overbodig. Als de arbitration opinion deson-
danks wordt opgenomen, zet zij ten aanzien van het arbitraal beding de remedies opinion 
opzij; zie nr. 680.

957. Arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschie-
den overeenkomstig een bepaald arbitragereglement.1478 Dat reglement maakt in dat geval 
deel uit van het arbitraal beding (art. 1020 lid 6 Rv). Desondanks strekt de arbitration 
opinion zich niet uit over het reglement.1479 Deed de opinion dat wel, dan zou de opinion-
gever zich in het reglement moeten verdiepen, en zich de vraag moeten stellen of het regle-
ment in alle opzichten in overeenstemming met de wet is. Dat zou veelal uitvoerig, en dus 
kostbaar, onderzoek vergen. Veel opleveren zou het onderzoek ondertussen doorgaans 
niet. Arbitragereglementen plegen met veel zorg, en met bijstand van ter zake kundige 
juridisch adviseurs, te worden opgesteld. Zij zullen dus doorgaans aan de wet voldoen. 
De kosten van een onderzoek op dit punt wegen aldus niet op tegen de opbrengsten; vgl. 
nr. 157 e.v. en in het bijzonder nr. 162. De opiniongever mag dat onderzoek daarom ach-
terwege laten. Wil de opinionontvanger dat de opiniongever het onderzoek wel verricht, 
dan moet hij daarom vragen.

958. Erkenning arbitraal beding. Een geldig gemaakt arbitraal beding met een keuze 
voor arbitrage in Nederland wordt in Nederland erkend. Het beding stelt de rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter in beginsel terzijde. Op de uitzonderingen op dat beginsel 
moet in een qualification worden gewezen. Waar arbitrage is – in Nederland of daarbui-
ten – wordt bepaald door de plaats van arbitrage.

959. Plaats van arbitrage. De wet onderscheidt tussen arbitrage in Nederland en arbi-
trage buiten Nederland (vgl. de opschriften van de eerste titel (Arbitrage in Nederland) 
en de tweede titel (arbitrage buiten Nederland) van het Vierde Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering). Een arbitrage is een arbitrage in Nederland, als de plaats 

1477 Dat geldt ook in de Verenigde Staten: Tribar 1998, § 3.6.1. Vgl. ook Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, 
p. 383 e.v., die een keuze voor arbitrage bespreken in het kader van hun bespreking van de remedies 
opinion.

1478 Een arbitragereglement kan van toepassing zijn omdat het arbitraal beding daarnaar verwijst. Een 
reglement kan ook van toepassing zijn omdat het arbitraal beding verwijst naar een bepaald arbitrage-
instituut. Bijvoorbeeld: “Geschillen in verband met deze overeenkomst zullen worden beslecht door 
arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut”. De vraag of een dergelijke verwijzing leidt tot toepas-
selijkheid van het reglement van het betrokken instituut, moet worden beantwoord door uitleg van het 
arbitraal beding. In het algemeen zal het antwoord bevestigend zijn.

1479 In de Verenigde Staten geldt hetzelfde: Tribar 1998, § 3.6.2.
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van arbitrage in Nederland is (art.  1073 lid 1 Rv). De plaats van arbitrage kan worden 
bepaald in het arbitraal beding (vgl. art. 1037 lid 1 Rv). Als een arbitragereglement van 
toepassing is, kan de plaats van arbitrage ook daarin worden bepaald.1480 Als de partijen 
niet – in het arbitraal beding, door toepasselijkverklaring van een arbitragereglement met 
daarin een plaats van arbitrage of anderszins1481 – de plaats van arbitrage zijn overeen-
gekomen, wordt de plaats van arbitrage door het scheidsgerecht bepaald (art. 1037 lid 1 
Rv).1482

960. Erkenning arbitraal beding. Een geldig arbitraal beding met een keuze voor arbi-
trage in Nederland wordt in Nederland in beginsel erkend (art. 1020 leden 1 en 2 Rv).1483 
Voorwaarden zijn dat het arbitraal beding (a) ziet op een bepaalde rechtsbetrekking, en 
(b)  niet strekt tot de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de 
partijen staan. Een arbitraal beding in een rechtsverhouding waarop een opinion ziet, 
heeft in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in verband met die rechtsver-
houding ontstaan. Aan de voorwaarde onder (a) is daarmee in de praktijk voldaan.1484 
Rechtsbetrekkingen die niet ter vrije bepaling van partijen staan, komen in de opinion-
praktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1485 Aan de voorwaarde 
onder (b) is daarmee ook voldaan.

961. Geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding wordt niet erkend als het ongeldig 
is (vgl. art. 1022 lid 1 Rv). Voor een antwoord op de vraag naar welk recht moet worden 
beoordeeld of een arbitraal beding geldig is, moet worden onderscheiden tussen materiële 

1480 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1037 Rv, aant. 1. Zie voor een voorbeeld art. 42a lid 4 
van het Arbitragereglement 2010 van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het artikel bepaalt dat, als de 
partijen geen plaats van arbitrage hebben gekozen, de plaats van arbitrage van een arbitraal kort geding 
Rotterdam is.

1481 De partijen kunnen de plaats van arbitrage ook bij latere overeenkomst bepalen; Van den Berg, Van 
Delden & Snijders 1992, p. 67. 

1482 Als het scheidsgerecht nalaat een plaats van arbitrage te bepalen, is de in zijn arbitrale vonnis vermelde 
plaats de plaats van arbitrage (art. 1037 lid 2 Rv). Als wel een plaats van arbitrage is bepaald, is die plaats 
tevens de plaats van de uitspraak (art. 1037 lid 1 Rv). Verzuimt het scheidsgerecht in zijn vonnis de 
plaats van de uitspraak te vermelden (art. 1057 lid 4 aanhef en onder d Rv eist die vermelding), dan kan 
die tekortkoming door het scheidsgerecht binnen grenzen worden hersteld (art. 1060 Rv). Hetzelfde 
geldt als het scheidsgerecht als plaats van de uitspraak een andere dan de plaats van arbitrage ver-
meldt. De onjuiste vermelding laat de plaats van arbitrage echter onverlet; Snijders, in: GS Burgerlijke 
Rechtsvordering, art. 1037 Rv, aant. 1. 

1483 In een internationaal geval kan erkenning mogelijk ook worden gegrond op art.  II Verdrag van 
New York; Van den Berg 1981, p. 61 e.v., Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 176 en Meijer 
2011, p. 548. Omdat de erkenningsregeling in de Nederlandse wet ruimhartig is, is een beroep op het 
Verdrag van New York echter in het algemeen onnodig.

1484 Het arbitraal beding ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet- 
contractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. 
Omdat art. 1020 lid 1 bepaalt dat de rechtsbetrekking “al dan niet uit een overeenkomst” kan voort-
vloeien, vallen ook dergelijke verbintenissen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”; 
Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1020, aant. 2. 

1485 Zie noot 1389.
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en formele geldigheid. Een arbitraal beding is materieel geldig als het geldig is naar (a) 
het recht van de plaats van arbitrage, of (b) het door de partijen gekozen recht, of (c) 
als geen rechtskeuze is gedaan, het recht dat van toepassing is op de rechtsbetrekking 
waarop de arbitrage betrekking heeft (art. 10:166 BW). Bij een keuze voor Nederlandse 
arbitrage is het recht van het land van arbitrage – mogelijkheid (a) – Nederlands recht. 
Een arbitraal beding is naar Nederlands recht geldig tenzij het het gevolg is van een wils-
gebrek. De opiniongever mag ervan uitgaan dat er geen wilsgebrek is; zie nr. 245.1486 De 
vraag of een arbitraal beding naar ander mogelijk toepasselijk recht – de mogelijkheden 
onder (b) en (c) – materieel geldig is, is daarmee zonder belang. Een arbitraal beding is 
formeel geldig als het voldoet aan de vormvereisten van (a) het recht dat volgens de Rome 
I Verordening het arbitraal beding beheerst, of (b) het recht van de plaats waar het arbi-
traal beding gesloten is (art. 10:154 BW jo. art. 11 lid 1 Rome I Verordening).1487 Onder de 
Rome I Verordening (art. 3 lid 1) is als ter zake van het arbitraal beding een rechtskeuze is 
gedaan, het gekozen recht van toepassing. Ontbreekt een rechtskeuze, dan geldt het recht 
van het land waarmee het arbitraal beding het nauwst verbonden is (art. 4 lid 4 Rome I 
Verordening). Over de vraag welk recht dat is, kan worden getwist. In de literatuur zijn 
als mogelijkheden naar voren geschoven (a) het recht van de rechtsverhouding waarvan 
het arbitraal beding deel uitmaakt, en (b) het recht van de plaats van arbitrage.1488 Als ten 
aanzien van de rechtsverhouding waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt een rechts-
keuze voor Nederlands recht is gedaan (zie nr. 962), verwijzen in een procedure voor de 
Nederlandse rechter beide mogelijkheden naar Nederlands recht, zodat de formele geldig-
heid van het beding in dat geval door Nederlands recht wordt bepaald. In een zeldzaam 
geval komt het voor dat een arbitraal beding is opgenomen in een rechtsverhouding met 
een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is niet uitgesloten dat de formele gel-
digheid van het arbitraal beding wordt beheerst door het gekozen buitenlandse recht.1489

1486 Een arbitraal beding in algemene voorwaarden kan door de wederpartij van de gebruiker van de alge-
mene voorwaarden veelal worden vernietigd als het onredelijk bezwarend is (art. 6:233 BW). Als de 
wederpartij een consument is, is het arbitraal beding zonder meer onredelijk bezwarend als de con-
sument niet de mogelijkheid heeft alsnog voor beslechting van het geschil door de krachtens de wet 
bevoegde rechter te kiezen (art. 6:236 aanhef en onder n BW). Zie over de vraag wanneer de algemene-
voorwaardenregeling van belang is noot 1179.

1487 De Rome I Verordening is op arbitrale bedingen niet rechtstreeks van toepassing (art. 2 aanhef en onder 
e) Rome I Verordening). Art. 10:154 BW, dat de Rome I Verordening in bepaalde gevallen van over-
eenkomstige toepassing verklaart, strekt zich echter wel over arbitrale bedingen uit; Kamerstukken II 
2012/13, 33 611, nr. 3, p. 8, Kramer, in: T&C Vermogensrecht, art. 1 Rome I Verordening, aant. 3, Bertrams 
& Kruisinga 2014, p.54-55 en Van Zelst, NTvBR 2012, p. 116-117. Anders Meijer, TvA 2013, p. 111. Vgl. 
ten aanzien van de toepasselijkheid van art. 10:154 BW op eveneens van de Rome I Verordening uitge-
zonderde forumkeuzebedingen (art. 1 lid 2 aanhef en onder e) noot 1385. 

1488 Steffens, in: GS Verbintenissenrecht, art. 1 EVO), aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Meijer 
2011, p. 388-390 (genuanceerd voorstander van mogelijkheid (a)), Kramer, in: T&C Vermogensrecht, 
art. 1 Rome I Verordening, aant. 3 (voorstander van mogelijkheid (a)), Vonken, in: T&C Vermogensrecht, 
art. 1 EVO, aant. 4 (mogelijkheid (a) is de heersende leer), Bertrams & Kruisinga 2014, p.54-55, en Van 
Zelst, NTvBR 2012, p. 119-120 (voorstander van mogelijkheid (a)). Vgl., ten aanzien van forumkeuze-
bedingen, noot 1386.

1489 Een rechtsverhouding waarin een arbitraal beding is opgenomen, bevat vaak ook bepalingen over aan-
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962. Gekozen recht arbitraal beding. Een vraag is in welke gevallen een arbitraal beding 
een gekozen recht heeft. In de praktijk maakt het arbitraal beding deel uit van een meer 
omvattende rechtsverhouding. Die rechtsverhouding zal een rechtskeuze bevatten; vgl. 
nr. 688 en 733. Een arbitraal beding moet echter worden behandeld als een afzonderlijke 
overeenkomst (art. 1053 Rv).1490 Als de meer omvattende overeenkomst krachtens rechts-
keuze wordt beheerst door Nederlands recht, is de vraag of de rechtskeuze mede ziet op 
het arbitraal beding een vraag van uitleg (vgl. art. 10 lid 1 Rome I Verordening). Soms 
bepaalt de meer omvattende overeenkomst ondubbelzinnig dat de rechtskeuze mede ziet 
op het arbitraal beding. In andere gevallen kunnen de partijen dat stilzwijgend bedoeld 
hebben. Als de meer omvattende rechtsverhouding wordt beheerst door buitenlands recht, 
bepaalt buitenlands recht of de rechtskeuze in de rechtsverhouding mede op het arbitraal 
beding ziet.

963. Geschrift. De wet (art. 1021 Rv) bepaalt dat een arbitraal beding wordt bewezen door 
een geschrift. In de opinionpraktijk zijn arbitrale bedingen altijd schriftelijk, zodat deze 
bepaling niet tot complicaties leidt.1491

964. Rechter onbevoegd; uitzonderingen. Een geldig arbitraal beding stelt de rechtsmacht 
van de Nederlandse rechter terzijde: als een geschil waarop het arbitraal beding betrek-
king heeft, wordt voorgelegd aan de rechter, moet deze zich in beginsel onbevoegd ver-
klaren (art. 1022 Rv). Het beginsel lijdt in drie gevallen uitzondering, mits de gevraagde 
beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden gekregen (art.  1022c Rv): (a) de 
gewone rechter behoudt de bevoegdheid maatregelen tot bewaring van recht te treffen 
(art. 1022a Rv),1492 (b) de kortgedingrechter behoudt de bevoegdheid onmiddellijke voor-
zieningen te treffen (art. 1022a Rv), en (c) de gewone rechter behoudt de bevoegdheid een 
voorlopig getuigenverhoor, voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming, 
of inzage of overlegging van stukken te bevelen (art.  1022b Rv). Op de terzijdestelling 
van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter ziet onderdeel (b) van de in nr. 953 onder 
“Opinion” opgenomen tekst (“a Dutch court does not have jurisdiction […]”). Op de uit-
zonderingen op die terzijdestelling wordt gewezen in de tweede alinea van de in nr. 953 
onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Notwithstanding the submission to arbitration 
in the Agreement […]”).

gelegenheden die het arbitraal geding betreffen. Denk aan een bepaling die regelt hoe arbiters worden 
benoemd of een bepaling over de taal waarin het geding zal worden gevoerd. De geldigheid van derge-
lijke bepalingen wordt beheerst door het recht van de plaats van arbitrage; Meijer 2011, p. 363. 

1490 Het gevolg van de splitsing tussen het arbitraal beding en de overeenkomst waarvan het deel uitmaakt, 
is dat de geldigheid van de forumkeuze los van de geldigheid van die overeenkomst moet worden 
beoordeeld; vgl. noot 1387.

1491 Een arbitraal beding kan ook door elektronische gegevens worden bewezen (art. 1021 Rv). Dat is in de 
opinionpraktijk zonder belang.

1492 Een “bewarende maatregel” is in het bijzonder conservatoir beslag; Snijders, in: GS Burgerlijke 
Rechtsvordering, art. 1022 Rv, aant. 4.
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965. Assumption over geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding is alleen geldig als 
de partijen daarbij het beding geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever 
alleen na voor zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor 
het overige moet hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de 
arbitration opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin 
het arbitraal beding is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien 
van het arbitraal beding moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 697.

966. Vernietiging en herroeping arbitraal vonnis. Een in een Nederlandse arbitrage 
gewezen arbitraal eindvonnis kan bij de rechter worden aangevochten met de rechts-
middelen van vernietiging en herroeping. Op de mogelijkheid van vernietiging of her-
roeping behoort in een qualification te worden gewezen.

967. Vernietiging en herroeping. Vernietiging van een Nederlands arbitraal eindvonnis is 
slechts mogelijk als (a) een geldig arbitragebeding ontbrak, (b) het scheidsgerecht in strijd 
met de daarvoor geldende regels was samengesteld, of zich niet aan zijn opdracht heeft 
gehouden, of (c) het vonnis niet op de vereiste wijze is ondertekend, niet met redenen is 
omkleed of naar inhoud of wijze van totstandkoming in strijd is met de openbare orde 
(art. 1065 lid 1 Rv; zie voor nadere voorwaarden art. 1065 leden 2-7 Rv).1493 Herroeping van 
een arbitraal eindvonnis is slechts mogelijk als (a) het vonnis berust op door of met mede-
weten van de wederpartij gepleegd bedrog, of (b) het vonnis berust op valse bescheiden of 
bescheiden die op het vonnis van invloed zouden zijn geweest maar door toedoen van de 
wederpartij zijn achtergehouden (art. 1068 lid 1 Rv). Als een verzoek tot vernietiging of 
herroeping van een arbitraal vonnis is gedaan, kan de rechter de tenuitvoerlegging van dat 
vonnis schorsen totdat op het verzoek is beslist (art. 1066 lid 2 Rv voor herroeping jo. 1068 
lid 2 laatste zin Rv). Als een arbitraal vonnis wordt vernietigd, herleeft de bevoegdheid 
van de gewone rechter (a) voor zover de vernietiging is gegrond op het ontbreken van een 
geldige overeenkomst tot arbitrage, of (b) voor het overige als de partijen niet anders zijn 
overeenkomen (art. 1067 Rv). Bij herroeping geldt hetzelfde (art. 1067 jo. 1068 lid 3 laat-
ste zin Rv). Op de mogelijkheid van vernietiging of herroeping, en de gevolgen daarvan, 
wordt gewezen in de derde en volgende alinea’s van de in nr. 953 onder “Qualifications” 
opgenomen tekst (“An arbitral award rendered in arbitration […] otherwise agreed by the 
parties”).

968. Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Een in een Nederlandse arbitrage gewezen 
arbitraal eindvonnis kan in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Tenuitvoerlegging 

1493 Strijd met de openbare orde omvat strijd met de goede zeden; Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3, 
p. 39. Zie over de inhoud van het begrip Snijders, in: Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1065 Rv, aant. 7 en 
Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 13-26.
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vergt rechterlijk verlof. Tenuitvoerlegging moet overigens geschieden met inachtneming 
van het burgerlijk procesrecht. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen. 
Strikt noodzakelijk is dat niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillisse-
ment en andere gevallen waarop de bankruptcy qualification ziet.

969. Tenuitvoerlegging. Een Nederlands arbitraal vonnis kan in Nederland ten uitvoer 
worden gelegd als de rechter daartoe verlof heeft verleend (art. 1062 Rv). De mogelijkheid 
tot tenuitvoerlegging wordt bevestigd in onderdeel (c) van de in nr. 953 onder “Opinion” 
opgenomen tekst.

970. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen erken-
ning en tenuitvoerlegging van Nederlandse arbitrale vonnissen. Kan een Nederlands arbi-
traal vonnis worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland rechtskracht toegekend. 
Kan een dergelijk vonnis ten uitvoer worden gelegd, dan kunnen de dwangmaatregelen 
van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – beslag en exe-
cutie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan het vonnis wordt voldaan. Alleen 
een veroordelend vonnis kan ten uitvoer worden gelegd. Tenuitvoerlegging impliceert 
erkenning. Tenuitvoerlegging van een Nederlands arbitraal vonnis in Nederland vergt 
rechterlijk verlof; zie nr. 969. Buiten tenuitvoerlegging vergt erkenning in Nederland van 
een buitenlandse rechterlijke beslissing geen rechterlijke tussenkomst.1494 De aard van de 
rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat de opinionontvan-
ger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroordelend arbitraal von-
nis in Nederland kan ten uitvoer worden gelegd. Onderdeel (c) van de in nr. 953 onder 
“Opinion” opgenomen tekst is daarom beperkt tot tenuitvoerlegging van arbitrale vonnis-
sen. Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er geen bezwaar tegen om de betrokken 
tekst zo te laten werken dat hij zich mede uitstrekt over de erkenning – “recognition” – van 
de arbitrale vonnissen waarop hij ziet.

971. Voorwaarden voor tenuitvoerlegging. Verlof tot tenuitvoerlegging kan worden ver-
leend voor (a) arbitrale eindvonnissen die (i) niet of niet meer vatbaar zijn voor arbi-
traal hoger beroep of in hoger beroep zijn gewezen1495, of (ii) uitvoerbaar bij voorraad 
zijn verklaard, en (b) arbitrale tussenvonnissen die voor tenuitvoerlegging vatbaar 

1494 Erkend wordt een Nederlands arbitraal vonnis in elk geval als het in kracht van gewijsde is (art. 1059 
Rv). Dat is het geval voor zover het vonnis een eindvonnis is of, als het openstaat voor arbitraal hoger 
beroep (zie noot 1495), voor zover de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of het vonnis in hoger 
beroep wordt bevestigd; vgl. Numann, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 236 Rv, aant. 5 - art. 1059 
lid 1 Rv moet op gelijke wijze als art. 236 Rv worden uitgelegd; Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr. 3, 
p. 31.

1495 Een in eerste aanleg gewezen Nederlands arbitraal eindvonnis is slechts vatbaar voor arbitraal hoger 
beroep als de partijen dat zijn overeengekomen (art. 1061b Rv; zie ook art. 1061e Rv). Als arbitraal hoger 
beroep was overeengekomen, maar de beroepstermijn ongebruikt verstreken is, is het betrokken von-
nis niet meer vatbaar voor arbitraal hoger beroep. Een in arbitraal hoger beroep gewezen eindvonnis is 
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zijn.1496 De in onderdeel (c) in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst ziet alleen op 
arbitrale eindvonnissen die “final” zijn, en dus niet of niet meer vatbaar voor arbitraal 
hoger beroep – mogelijkheid (a). In de praktijk vragen opinionontvangers niet om een 
opinion die zich ook uitstrekt over vonnissen die uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard 
– mogelijkheid (b) – of over tussenvonnissen – mogelijkheid (c). De rechter is in beginsel 
verplicht verlof tot tenuitvoerlegging te verlenen. Hij mag het verlof slechts weigeren als 
(a) op grond van summierlijk onderzoek aannemelijk is dat het vonnis overeenkomstig de 
wet zal worden vernietigd of herroepen (art. 1063 lid 1 Rv; zie nr. 967), (b) op grond van 
summierlijk onderzoek aannemelijk is dat het vonnis of de wijze waarop het tot stand is 
gekomen, in strijd is met de openbare orde (art. 1063 lid 1 Rv; vgl. nr. 967), of (c) in strijd 
met de wet een dwangsom is opgelegd (art. 1063 lid 1 Rv).1497 Op deze weigeringsgronden 
wordt in onderdeel (c) van de derde in nr. 953 onder “Qualifications” opgenomen tekst 
(“may not be enforced […]”) gewezen. Het verlof wordt verleend op verzoek (art.  1062 
lid  1  Rv). Op het verzoek zijn de regels voor verzoekschriftprocedures van toepassing 
(art. 1072a jo. 261-291 Rv). Op de tenuitvoerlegging – lees: beslag en executie, met inbegrip 
van de verdeling van de executieopbrengst – is ook overigens het burgerlijk procesrecht 
van toepassing. Op de toepasselijkheid van het burgerlijk procesrecht kan de opiniongever 
in een qualification wijzen; zie de eerste alinea van de in nr. 953 onder “Qualifications” 
opgenomen tekst (“Enforcement in the Netherlands of arbitral awards […]”).1498 Dat 
dit alles zo is, spreekt echter wel vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinionontvanger 
bedacht zou moeten zijn, kent het Nederlands procesrecht niet. De qualification kan 
daarom ook worden weggelaten.1499

972. Schorsing tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis kan 
door de rechter worden geschorst hangende een verzoek tot vernietiging of herroeping 
(art. 1066 lid 2 Rv). Zie over een dergelijk verzoek nr. 967.

973. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis kan worden gefrustreerd als de persoon ten laste van wie de tenuitvoerlegging 
geschiedt, in staat van faillissement is, aan hem surseance van betaling is verleend of op 
hem de noodregeling van toepassing is verklaard. In geval van faillissement kunnen vor-
deringen op de failliet nog slechts geldend worden gemaakt door aanmelding ter verifica-
tie (art. 26 jo. 110 Fw). Zolang de opinionvennootschap in surseance is, kan betaling van 

naar zijn aard niet vatbaar voor arbitraal hoger beroep. 
1496 Kamerstukken II 2012/13, 33 611, nr.  3, p. 37 (voor de mogelijkheid onder (a) met verwijzing naar 

art.  1062 lid 1 (oud) Rv). Een arbitraal vonnis is slechts vatbaar voor arbitraal hoger beroep als de 
 partijen dat zijn overeengekomen; zie noot 1495).

1497 Als in strijd met de wet een dwangsom is opgelegd, betreft de weigering alleen de tenuitvoerlegging van 
de dwangsom (art. 1063 lid 1 laatste zin Rv). 

1498 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen 
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.

1499 Zij is dan een implied qualification.
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vorderingen op haar in beginsel niet worden afgedwongen (art. 230 Fw).1500 Als op de opi-
nionvennootschap de noodregeling van toepassing is, geldt hetzelfde (art. 3:176 Wft).1501 
Insolventie kan ook andere gevolgen hebben die raken aan de tenuitvoerlegging van arbi-
trale vonnissen. Zo kan na de insolventie opgelopen rente niet op de boedel worden ver-
haald (art. 128 en 260 lid 1 Fw, voor noodregeling jo. 3:180 lid 2 Wft). Als de nood regeling 
van toepassing is, kan in sommige gevallen de opinionvennootschap als partij bij de over-
eenkomst waarop de opinion ziet, worden vervangen door een andere persoon (art. 163 
e.v. Wft). Voor zover krachtens de Insolventieverordening (art. 16) een insolventieproce-
dure die is geopend door een bevoegde rechter in een lidstaat van de Europese Unie (met 
uitzondering van Denemarken; overweging (33) Insolventieverordening) in Nederland 
wordt erkend, kan buitenlands insolventierecht de tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis frustreren. Alle gevolgen die insolventieprocedures voor de tenuitvoerlegging van 
arbitrale vonnissen kunnen hebben, worden afgedekt door de bankruptcy qualification; 
zie nr. 473. Zie over interventiemaatregelen onder de Interventiewet nr. 475.

974. “Without review of its merits”. Sommige opiniongevers hechten eraan dat in de opi-
nionparagraaf wordt opgenomen dat een arbitraal vonnis ten uitvoer kan worden gelegd 
“without review of its merits”. De rechter mag echter toetsen of een arbitraal vonnis naar 
inhoud of totstandkoming niet strijdt met de openbare orde; zie nr. 971. In zoverre is een 
bevestiging dat een arbitraal vonnis ten uitvoer kan worden gelegd “without review of its 
merits” onjuist. Nu de toets die de rechter aanlegt een beperkte is, en bovendien op die 
toets in onderdeel (c) van de in nr. 953 onder “Opinion” opgenomen tekst wordt gewezen, 
is tegen de toevoeging van “without review of its merits” echter weinig bezwaar.

975. Onderzoek. Om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opi-
nion te kunnen geven, moet de opiniongever het arbitraal beding onder de loep nemen. 
Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. Als uit het arbitraal beding niet blijkt wat de plaats van arbitrage is, moet de 
opiniongever ter zake een assumption opnemen.

976. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de arbitra-
tion opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, is beperkt. 
De opiniongever moet vaststellen dat in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een 
arbitraal beding is opgenomen. Hij moet voorts vaststellen dat het beding voorziet in arbi-
trage in Nederland; zie nr.  978. Als een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage 
in Nederland is opgenomen, is het in beginsel geldig; zie nr.  958 e.v. Dat is anders als 
het beding tot stand is gekomen door een wilsgebrek. Dat er geen wilsgebrek is, mag de 

1500 Zie noot 1164.
1501 Zie noot 1165.
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opiniongever echter veronderstellen; zie nr. 245. Die veronderstelling hoeft hij niet vast te 
leggen in een assumption.1502

977. Geen onderzoek arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbi-
trage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement. In dat reglement 
hoeft de opiniongever zich echter in beginsel niet te verdiepen; vgl. nr. 957 maar zie voor 
een uitzondering nr. 978.

978. Plaats van arbitrage. Een arbitrage is arbitrage in Nederland, als de plaats van arbi-
trage in Nederland is; zie nr.  959. Als het arbitraal beding, of een arbitragereglement 
waarnaar het arbitraal beding verwijst, bepaalt wat de plaats van arbitrage is, is de kous 
daarmee af.1503 Als het arbitraal beding of een toepasselijk arbitragereglement niet bepaalt 
wat de plaats van arbitrage is, zodat het scheidsgerecht dat moet doen (zie nr. 959)1504, moet 
de opiniongever een assumption opnemen dat de plaats van arbitrage in Nederland zal 
zijn.1505 Waar in Nederland de plaats van arbitrage is, is voor de arbitration opinion en de 
enforcement of arbitral awards opinion zonder belang.

979. Rechtsverhouding naar buitenlands recht. In een zeldzaam geval komt het voor dat 
een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage in Nederland wordt opgenomen in een 
rechtsverhouding met een rechtskeuze voor buitenlands recht. In dat geval is niet uit-
gesloten dat de geldigheid van het beding door dat recht wordt bepaald; zie nr. 961. De 
opinionparagraaf zal in dat geval moeten zeggen (a) dat voor zover Nederlands recht van 
toepassing is, de keuze voor arbitrage afdwingbaar is, en (b) dat voor zover het gekozen 
recht van toepassing is, Nederlands recht geen roet in het eten gooit.

980. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, naast een keuze voor arbitrage een forumkeuze bevat. In dat geval moet de 
opinionparagraaf worden gesplitst.

981. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop een opi-
nion ziet, een keuze voor arbitrage en een forumkeuze bevat. De rechtsverhouding kan 

1502 Doet hij dat niet, dan is de assumption een implied assumption.
1503 Een uitzondering geldt als het arbitraal beding naar de ene plaats van arbitrage verwijst, en een toepas-

selijk arbitragereglement naar een andere. Dan is er onduidelijkheid, waarvoor de opiniongever een 
oplossing zal moeten vinden. In de meeste gevallen zal het arbitragereglement bepalen dat het wijkt 
voor een overeenkomst tussen de partijen. Als een dergelijke bepaling ontbreekt, zal tussen de partijen 
hetzelfde gelden. Als het reglement uitgaat van een arbitrage-instituut, is echter denkbaar dat het insti-
tuut weigert de arbitrage in behandeling te nemen.

1504 Of de partijen bij de arbitrage bij latere overeenkomst; zie noot 1481.
1505 Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1037, aant. 1 (met verdere verwijzingen), acht goed ver-

dedigbaar dat als de plaats van arbitrage eenmaal is bepaald, hij niet meer kan worden gewijzigd. Mocht 
wijziging wel mogelijk zijn, dan kan de opiniongever die mogelijkheid negeren. De opinion betreft de 
rechtsverhouding waarop zij ziet, zoals zij bestaat, zonder mogelijke wijzigingen daarin. 
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bijvoorbeeld de partijen, of een van hen, de keuze bieden uit arbitrage of een procedure bij 
de rechter. De rechtsverhouding kan ook voor de beslechting van geschillen over bepaalde 
onderwerpen voorzien in arbitrage, en andere geschillen overlaten aan een rechter. De 
wet verzet zich niet tegen een dergelijke opzet. Hij staat aan de afdwingbaarheid van de 
in deze opzet besloten keuze voor arbitrage daarom niet in de weg. Over de in de opzet 
besloten forumkeuze zal een jurisdiction opinion moeten worden opgenomen. Vrij van 
complicaties is de opzet ondertussen niet. Dat geldt in het bijzonder als voor sommige 
geschillen is gekozen voor arbitrage, en voor andere voor een procedure bij de rechter. 
Niet altijd zal zonneklaar zijn hoe de scheidslijn tussen de twee groepen geschillen loopt. 
Het scheidsgerecht en de rechter kunnen de scheidslijn verschillend trekken.1506 Als bij het 
scheidsgerecht en de rechter wordt geprocedeerd, is niet uitgesloten dat zij beslissingen 
nemen die niet met elkaar verenigbaar zijn. De opiniongever doet er wijs aan op dit soort 
complicaties in een qualification te wijzen.

10.6 De arbitration en enforcement of arbitral awards opinions – 
 buitenlandse arbitrage

982. Opinion:

(a) The validity and binding effect on and enforceability against the Company of the 
submission to arbitration in the Agreement is governed by [country of the seat of 
the arbitration] law and is not restricted by Dutch law;

(b) a Dutch court does not have jurisdiction in matters that pursuant to the submis-
sion to arbitration in the Agreement should be settled by arbitration; and

(c) a final and binding arbitral award rendered in arbitration that is enforceable in 
[country of seat of the arbitration] can be enforced in the Netherlands,

all in accordance with and subject to the exceptions set out in the 1958 New York 
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Assumption:

Any arbitration award under the Agreement will be be rendered in [country of the 
seat of arbitration].

1506 Het oordeel van de rechter zou moeten voorgaan. De rechter zal slechts rechtsmacht aanvaarden voor 
zover het arbitraal beding daarvoor ruimte laat. Of het arbitraal beding ruimte laat, staat echter uit-
eindelijk ter beoordeling aan de rechter; vgl. art. 1065 lid 1 aanhef en onder a Rv, dat bepaalt dat de 
rechter een arbitraal vonnis kan vernietigen als een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbrak. Een 
beroep op onbevoegdheid van de rechter moet echter voor alle weren worden gedaan; zie art. 11 Rv voor 
een beroep op onbevoegdheid van de rechter en art. 1052 lid 2 Rv voor een beroep op onbevoegdheid 
van een scheidsgerecht. Complicaties kunnen rijzen als de partijen een beroep op onbevoegdheid van 
de rechter niet tijdig doen. 
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Qualifications:

Enforcement in the Netherlands of arbitral awards is subject to Dutch rules of civil 
procedure.

Notwithstanding the submission to arbitration in the Agreement, a Dutch court 
may accept jurisdiction in proceedings to obtain protective measures (maatregelen 
tot bewaring van recht), preliminary relief proceedings (kort geding) and certain 
 proceedings to obtain evidence.

983. Betekenis. De in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een arbitration opinion en een enforcement of arbitral awards opinion ten aanzien van 
een keuze voor arbitrage buiten Nederland. De opinion houdt in dat (a) de afdwing-
baarheid van de keuze voor arbitrage wordt beheerst door het recht van de plaats van 
arbitrage en niet wordt doorkruist door Nederlands recht, (b) de keuze voor arbitrage de 
rechtsmacht van de Nederlandse rechter opzijzet, en (c) een in arbitrage gewezen arbi-
traal vonnis, uitzonderingen daargelaten, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd, 
een en ander overeenkomstig het Verdrag van New York.

984. Verdrag van New York – Nederlandse wet. Een keuze voor arbitrage buiten Nederland 
kan in Nederland langs twee wegen worden erkend, en een in een dergelijke arbitrage 
gewezen vonnis kan in Nederland langs twee wegen ten uitvoer worden gelegd: de weg 
van het Verdrag van New York en de weg van de Nederlandse wet (art. 1074 e.v. Rv).1507 De 
Nederlandse wet is van toepassing ongeacht het land van de arbitrage (art. 1074 en 1076 
lid 1 Rv).1508 Het Verdrag van New York is alleen van toepassing ten aanzien van arbitrages 

1507 Er is een verdrag met België en Luxemburg dat voorziet in erkenning en tenuitvoerlegging in 
Nederland van in België of Luxemburg gewezen arbitrale vonnissen (Verdrag tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rech-
terlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten; zie art. 17). Omdat 
ook België en Luxemburg partij zijn bij het Verdrag van New York, is het praktisch belang van dit ver-
drag verwaarloosbaar.

1508 Art. 1076 lid 1 Rv, dat de tenuitvoerlegging van een in een buitenlandse arbitrage gewezen vonnis regelt, 
mist toepassing als een verdrag om voorrang vraagt. Het Verdrag van New York, dat in de praktijk het 
enige hier relevante verdrag is, doet dat echter niet: art. VII lid 1 Verdrag van New York bepaalt dat 
“[t]he provisions of the present Convention shall not […] deprive any interested party of any right he 
may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the 
treaties of the country where such award is sought to be relied upon”. Ook de erkenningsregelingen in 
het Verdrag van New York en in art. 1074, dat de erkenning van een keuze voor buitenlandse arbitrage 
regelt, kunnen alternatief worden toegepast; Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, p. 177.
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in een land dat partij is bij het verdrag.1509, 1510 Bij het verdrag is echter een ruime meerder-
heid van de landen van de wereld partij.1511 In de praktijk kan een keuze voor arbitrage 
buiten Nederland waarop een opinion ziet, daarom in Nederland worden erkend, en kan 
een in een dergelijke arbitrage gewezen vonnis ten uitvoer worden gelegd, overeenkom-
stig het Verdrag van New York. Omdat voorts de opinionontvanger (althans zijn juri-
disch adviseur) zal weten wat het Verdrag van New York inhoudt, is de in nr. 982 onder 
“Opinion” opgenomen tekst gebouwd rond erkenning en tenuitvoerlegging overeenkom-
stig dat verdrag.1512

985. “valid and binding and enforceable”. De opinion strekt ertoe dat het arbitraal beding 
in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, werkt en dat een vonnis dat is gewezen 
in een arbitrage waarop het beding ziet, in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd.1513 

1509 Het Verdrag van New York strekt zich uit over tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnis-
sen ongeacht waar het betrokken vonnis is gewezen (art. I lid 1 Verdrag van New York). Het verdrag 
(art. I lid 3) opent echter de mogelijkheid dat een verdragsstaat de mogelijkheid van tenuitvoerlegging 
beperkt tot arbitrale vonnissen die zijn gewezen in een andere verdragsstaat. Nederland heeft van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 

1510 Het Verdrag van New York gaat voor de het EVEX en de EEX-Verordening (aldus uitdrukkelijk art. 73 
lid 2 EEX-Verordening).

1511 Een lijst van verdragsstaten is te vinden op verdragenbank.overheid.nl.
1512 De verschillen tussen de regeling in het Verdrag van New York en de regeling in de wet zijn beperkt. 

Een keuze voor arbitrage is onder het Verdrag van New York formeel geldig als het voldoet aan de 
in art. II opgenomen schriftelijkheidseis; vgl. nr. 990. Onder de wet is de keuze formeel geldig als hij 
voldoet aan de vormvereisten van (a) het recht dat volgens de Rome I Verordening het arbitraal beding 
beheerst, of (b) het recht van de plaats waar het arbitraal beding gesloten is (art. 10:154 BW jo. art. 11 
lid 1 Rome I Verordening; vgl. noot 1487). Onder het Verdrag van New York is een keuze voor arbitrage 
materieel geldig als hij dat is onder (a) het door de partijen gekozen recht, of (b) als geen rechtskeuze 
is gedaan, het recht van de plaats waar het arbitraal vonnis wordt gewezen; zie nr. 990. Onder de wet is 
de keuze materieel geldig als zij geldig is naar (a) het recht van de plaats van arbitrage, of (b) het door 
de partijen gekozen recht, of (c) als geen rechtskeuze is gedaan, het recht dat van toepassing is op de 
rechtsbetrekking waarop de arbitrage betrekking heeft (art. 10:166 BW). Het Verdrag van New York 
bepaalt uitdrukkelijk dat tenuitvoerlegging van een in een buitenlandse arbitrage gewezen vonnis kan 
worden geweigerd als het geschil niet vatbaar was voor arbitrage (art. V lid 2 onder (a)) of als de persoon 
tegen wie tenuitvoerlegging moet geschieden niet aan de arbitrage heeft kunnen deelnemen (art.  V 
lid 1 onder (b)). Deze weigeringsgronden zijn in de Nederlandse wet niet met zoveel woorden terug te 
vinden, maar gaan op in andere in de wet wel genoemde gronden voor weigering van tenuitvoerlegging, 
zoals de grond dat het arbitraal beding ongeldig is of de grond dat het arbitrale vonnis in strijd is met 
de openbare orde (art. 1096 lid 1 onder B Rv; vgl. Snijders, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1065 
Rv, aant. 7, art. 1074 Rv, aant. 1 en art. 1076 Rv, aant. 8 en Van den Berg, Van Delden & Snijders 1992, 
p. 185). Voor het overige lopen de tenuitvoerleggingsvoorwaarden in art. V Verdrag van New York en 
art. 1076 Rv gelijk op.

1513 Art. II lid 2 Verdrag van New York bepaalt dat een keuze voor arbitrage buiten Nederland kan worden 
gemaakt bij “arbitration clause in a contract” of bij “arbitration agreement”. Een “arbitration agree-
ment” strekt ertoe een tussen de partijen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen; bij een “arbi-
tration clause in a contract” verbinden de partijen zich toekomstige geschillen, die tussen hen zouden 
kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen. De gebruikelijke Nederlandse term voor “arbitration 
clause in a contract” is arbitraal beding (art.  1020 lid 2 Rv). In de opinionpraktijk ziet een arbitra-
tion opinion altijd op een arbitraal beding. De “arbitration agreement” is in de opinionpraktijk zonder 
belang.
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De opinionontvanger weet aldus dat hij niet het risico loopt dat, in weerwil van de keuze 
voor arbitrage, over nakoming van de rechtsverhouding bij de Nederlandse rechter moet 
worden geprocedeerd. Zie over de betekenis van “validity and binding effect and enforce-
ability” en de wijzen waarop naar de drie-eenheid kan worden verwezen nr. 679.

986. Verhouding tot remedies opinion. Als in een rechtsverhouding een arbitraal beding 
met een keuze voor arbitrage buiten Nederland is opgenomen, zal die rechtsverhouding 
doorgaans mede een rechtskeuze voor het recht van de plaats van arbitrage bevatten. Zie 
voor het geval een rechtskeuze is gedaan voor een ander recht nr. 1003. Wordt over een 
dergelijke rechtsverhouding een remedies opinion gegeven, dan strekt deze zich in begin-
sel mede uit over het in de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding; vgl. nr. 727.1514 
De remedies opinion bevestigt echter dat de rechtsverhouding waarop zij ziet, in beginsel 
wordt beheerst door het gekozen recht van de rechtsverhouding; zie nr. 725. Voor een in 
de rechtsverhouding opgenomen arbitraal beding is die bevestiging niet in alle gevallen 
juist; zie nr. 990. De opiniongever moet daarom ten aanzien van het arbitraal beding een 
afzonderlijke enforceability opinion opnemen. Die afzonderlijke opinion is de arbitration 
opinion. Ten aanzien van het arbitraal beding zet de arbitration opinion de remedies opi-
nion opzij; zie nr. 726.

987. Arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbitrage zal geschie-
den overeenkomstig een bepaald arbitragereglement.1515 De arbitration opinion strekt zich 
echter niet uit over het reglement; vgl. nr. 957. De opiniongever mag een onderzoek van 
het arbitragereglement daarom achterwege laten. Wil de opinionontvanger dat de opi-
niongever dat onderzoek wel verricht, dan moet hij daarom vragen.

988. Erkenning arbitraal beding. Onder het Verdrag van New York wordt een geldig 
gemaakt arbitraal beding voor arbitrage buiten Nederland in Nederland erkend. Het 
beding stelt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in beginsel terzijde. Waar arbi-
trage is – in Nederland of daarbuiten – wordt bepaald door de plaats van arbitrage.

989. Arbitrage buiten Nederland. De wet onderscheidt tussen arbitrage in Nederland en 
arbitrage buiten Nederland (vgl. de opschriften van de eerste titel (Arbitrage in Nederland) 
en de tweede titel (arbitrage buiten Nederland) van het Vierde Boek van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering). Een arbitrage is een arbitrage buiten Nederland als de plaats 
van arbitrage buiten Nederland is. De plaats van arbitrage kan worden bepaald in het 
arbitraal beding (vgl. art. 1037 lid 1 Rv). Als een arbitragereglement van toepassing is, kan 

1514 Vgl. noot 1477.
1515 Een arbitragereglement kan van toepassing zijn omdat het arbitraal beding daarnaar verwijst. Een 

reglement kan ook van toepassing zijn omdat het arbitraal beding verwijst naar een bepaald arbitrage-
instituut; vgl. noot 1478.
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de plaats van arbitrage ook daarin worden bepaald.1516 Hoe de plaats van arbitrage moet 
worden bepaald als de partijen niet in het arbitraal beding of door toepasselijkverklaring 
van een arbitragereglement met daarin een plaats van arbitrage de plaats van arbitrage 
zijn overeengekomen, wordt bepaald door het op de arbitrage toepasselijke recht.

990. Geldigheid arbitraal beding. Onder het Verdrag van New York wordt een arbitraal 
beding met een keuze voor arbitrage buiten Nederland in beginsel erkend. Voorwaarden 
zijn dat het arbitraal beding (a) schriftelijk is, (b) ziet op een bepaalde rechtsbetrekking 
die vatbaar is voor arbitrage, en (c) niet ongeldig of onwerkzaam is (art. II Verdrag van 
New York). In de opinionpraktijk zijn arbitrale bedingen altijd schriftelijk, zodat aan de 
voorwaarde onder (a) is voldaan.1517,  1518 Een arbitraal beding in een rechtsverhouding 
waarop een opinion ziet, heeft in de praktijk altijd betrekking op geschillen die in ver-
band met die rechtsverhouding ontstaan. Dat is een “bepaalde rechtsbetrekking”.1519 Of 
die rechtsbetrekking vatbaar is voor arbitrage, wordt bepaald door het recht van de rech-
ter die over de erkenning van het arbitraal beding moet oordelen.1520 Voor het doel van 
een Nederlandsrechtelijke opinion is dat Nederlands recht. Naar Nederlands recht is een 
rechtsbetrekking vatbaar voor arbitrage voor zover geschillen daarover niet nopen tot 
de vaststelling van rechtsgevolgen die niet ter vrije bepaling van de partijen staan (vgl. 
art. 1020 lid 3 Rv). Rechtsbetrekkingen die aanleiding geven tot zulke geschillen komen 
in de opinionpraktijk niet voor, een enkele uitzondering mogelijk daargelaten.1521 Aan de 
voorwaarde onder (b) is daarmee ook voldaan. Of een arbitraal beding geldig is – de voor-
waarde onder (c) – wordt bepaald door het op het beding toepasselijke recht.1522 Onder 
het Verdrag van New York is van toepassing het door de partijen gekozen recht of, als dat 
ontbreekt, het recht van het land waar het arbitraal vonnis wordt gewezen (art. V lid  1 
onder (a) Verdrag van New York).1523 Of de door het verdrag toegelaten rechtskeuze ook 

1516 Vgl. noot 1480.
1517 Het beding is schriftelijk als het is opgenomen in (a) een door de partijen ondertekende overeenkomst, 

of (b) een wisseling van brieven of telegrammen (art. II lid 2 Verdrag van New York). Mogelijkheid (b) 
is voor de opinionpraktijk zonder belang.

1518 Omstreden is of de schriftelijkheidseis een geldigheids- of een bewijsvoorschrift is; zie Van den Berg 
1981, p. 180-182 (bewijsvoorschrift) en Meijer 2011, p. 538-540 (geldigheidsvoorschrift). Voor de opi-
nionpraktijk is de kwestie zonder belang.

1519 Het arbitraal beding ziet dikwijls mede op verbintenissen uit onrechtmatige daad, en andere niet-con-
tractuele verbintenissen, die samenhangen met de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Omdat 
art. II lid 1 Verdrag van New York bepaalt dat de rechtsbetrekking “contractual or not” kan zijn, vallen 
ook dergelijke verbintenissen binnen de grenzen van “een bepaalde rechtsbetrekking”; Van den Berg 
1981, p. 148. 

1520 Van den Berg 1981, p. 152-154.
1521 Zie noot 1389.
1522 Een arbitraal beding kan ook ongeldig zijn omdat een partij daarbij het beding niet geldig is aangegaan; 

Van den Berg 1981, p. 156. Zie daarover nr. 992.
1523 Art. V Verdrag van New York regelt de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen. De verwijzingsregel 

voor het op een arbitraal beding toepasselijke recht geldt echter ook voor de regeling in art. II Verdrag 
van New York omtrent erkenning van arbitrale bedingen; Van den Berg 1981, p. 126 en Meijer 2011, 
p. 367.
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stilzwijgend kan worden gemaakt, is omstreden. Als het kan, is verdedigbaar dat een 
rechtskeuze in de (hoofd)overeenkomst waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt, moet 
worden aangemerkt als een stilzwijgende rechtskeuze voor het gekozen recht ten aanzien 
van het arbitraal beding.1524 Het land waar het arbitraal vonnis zal worden gewezen, zal 
in het algemeen het land zijn van de plaats van arbitrage.1525 Als dat zo is, en ten aanzien 
van de rechtsverhouding waarvan het arbitraal beding deel uitmaakt een rechtskeuze is 
gedaan voor het recht van de plaats van arbitrage, verwijzen beide mogelijkheden naar dat 
recht. In het zeldzame geval dat een arbitraal beding is opgenomen in een rechtsverhou-
ding met een rechtskeuze voor een ander recht dan dat van de plaats van arbitrage, is niet 
uitgesloten dat de geldigheid van het arbitraal beding wordt beheerst door het gekozen 
recht. Op de vraag welk recht de geldigheid beheerst van het arbitraal beding waarop de 
opinion ziet, ziet onderdeel (a) van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst. De 
mogelijkheid dat erkenning van het arbitraal beding wordt geweigerd omdat het onwerk-
zaam is, ligt besloten in de laatste alinea van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen 
tekst (“all in accordance with and subject to the exceptions set out in […]”).1526, 1527

991. Rechter onbevoegd; uitzonderingen. Onder het Verdrag van New York stelt een gel-
dig arbitraal beding de rechtsmacht van de Nederlandse rechter terzijde: als een geschil 
waarop het arbitraal beding betrekking heeft, wordt voorgelegd aan de rechter, moet 
deze zich onbevoegd verklaren (art.  II lid 3 Verdrag van New York Rv). Op deze regel 
maakt de Nederlandse wet drie uitzonderingen, mits de gevraagde beslissing niet of niet 
tijdig in arbitrage kan worden gekregen (art. 1074d Rv): (a) de gewone rechter behoudt de 
bevoegdheid maatregelen tot bewaring van recht te treffen (art. 1074a Rv),1528 (b) de kort-
gedingrechter behoudt de bevoegdheid onmiddellijke voorzieningen te treffen (art. 1074a 
Rv), en (c) de gewone rechter behoudt de bevoegdheid een voorlopig getuigenverhoor, 
voorlopig deskundigenbericht of voorlopige plaatsopneming in Nederland te bevelen 
(art. 1074b Rv), of een rechter-commissaris te benoemen om een weerspannige getuige 
te horen (art. 1074c Rv).1529 Op de terzijdestelling van de rechtsmacht van de Nederlandse 
rechter ziet onderdeel (b) van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst. Op de uit-
zonderingen op die terzijdestelling wordt gewezen in de tweede alinea van de in nr. 982 
onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Notwithstanding the submission to arbitration 
in the Agreement […]”).

1524 Van den Berg 1981, p. 292-294, met verwijzingen. Van den Berg meent dat, als een stilzwijgende rechts-
keuze mogelijk is, moet worden aangenomen dat stilzwijgend is gekozen voor de plaats van arbitrage. 

1525 Vgl. Van den Berg 1981, p. 127.
1526 Zie over de doorkruising van een arbitraal beding door de algemenevoorwaardenregeling in boek 6 BW 

noot 1486.
1527 Een rechtsverhouding waarin een arbitraal beding is opgenomen, bevat vaak ook bepalingen over aan-

gelegenheden die het arbitraal geding betreffen. De geldigheid daarvan wordt beheerst door het recht 
van de plaats van arbitrage; zie noot 1489. 

1528 Zie noot 1492.
1529 Het Verdrag van New York noemt de uitzonderingen niet, maar verzet zich daartegen evenmin; zie, 

althans voor bewarende maatregelen en kort geding, Van den Berg 1981, p. 139-144, en Van den Berg, 
Van Delden & Snijders 1992, p. 176.

Over opinions.indd   506 17-5-2016   15:01:47



507

10    Enforceability opinions – forumkeuze en keuze voor arbitrage

992. Assumption over geldigheid arbitraal beding. Een arbitraal beding is alleen geldig als 
de partijen daarbij het beding geldig zijn aangegaan. Of dat zo is, gaat de opiniongever 
alleen na voor zover hij over de opinionvennootschap een capacity opinion geeft. Voor 
het overige moet hij veronderstellen dat er geen complicaties zijn. In de praktijk gaat de 
arbitration opinion gepaard met een remedies opinion over de rechtsverhouding waarin 
het arbitraal beding is opgenomen. De veronderstellingen die de opiniongever ten aanzien 
van het arbitraal beding moet doen, gaan dan op in de assumption dat de wederpartij de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, geldig is aangegaan; zie nr. 742.

993. Tenuitvoerlegging. Krachtens het Verdrag van New York kan een bindend arbi-
traal vonnis in beginsel in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Op het beginsel 
bestaan uitzonderingen. Tenuitvoerlegging vergt rechterlijk verlof. Tenuitvoerlegging 
moet overigens geschieden met inachtneming van Nederlands burgerlijk procesrecht. 
De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen. Strikt noodzakelijk is dat 
niet. Tenuitvoerlegging kan worden gefrustreerd door faillissement en andere gevallen 
waarop de bankruptcy qualification ziet.

994. Erkenning en tenuitvoerlegging. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen erken-
ning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen. Kan een buitenlands 
arbitraal vonnis worden erkend, dan wordt daaraan in Nederland rechtskracht toegekend. 
Kan een dergelijk vonnis ten uitvoer worden gelegd, dan kunnen de dwangmaatregelen 
van het tweede boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – beslag en exe-
cutie – worden ingezet om te bewerkstelligen dat aan het vonnis wordt voldaan. De aard 
van de rechtsverhoudingen waarop opinions plegen te zien, brengt mee dat de opinion-
ontvanger in de praktijk vooral geïnteresseerd is in de vraag of een veroordelend buiten-
lands arbitraal vonnis in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Onderdeel (c) van 
de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst is daarom beperkt tot tenuitvoerlegging 
van buitenlandse arbitrale vonnissen. De regels voor erkenning van buitenlandse arbitrale 
vonnissen verschillen echter niet van de regels voor tenuitvoerlegging daarvan (art.  V 
Verdrag van New York). Als de opinionontvanger daarom vraagt, is er geen bezwaar tegen 
in de tekst “enforced” te vervangen door “recognised and enforced”.

995. Tenuitvoerlegging. Tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis overeenkomstig 
het Verdrag van New York vergt dat de rechter daartoe verlof heeft verleend (art. 1075 
lid 1 Rv). De rechter is in beginsel verplicht dat verlof te verlenen (art. III en V Verdrag 
van New York). Tenuitvoerlegging mag slechts worden geweigerd op de in het Verdrag 
van New York genoemde gronden. Weigering kan geschieden als (a) een geldig arbitraal 
beding ontbrak (vgl. nr. 990), (b) het de partij tegen wie tenuitvoerlegging moet geschieden 
onmogelijk is geweest haar zaak te verdedigen, (c) het scheidsgericht buiten zijn opdracht 
is getreden, (d) het scheidsgerecht niet naar behoren was samengesteld, of (e) het arbitrale 
vonnis niet bindend is of is vernietigd, of de tenuitvoerlegging ervan door een rechter van 
het land van de plaats van arbitrage is geschorst (art. V lid 1 Verdrag van New York). Als 
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bij de rechter van het land van de plaats van arbitrage vernietiging of schorsing van een 
arbitraal vonnis is verzocht, kan de Nederlandse rechter de tenuitvoerlegging van het von-
nis schorsen (art. VI Verdrag van New York). Weigering van tenuitvoerlegging kan voorts 
geschieden als (a) het geschil waarop het arbitrale vonnis ziet niet vatbaar is voor arbi-
trage (vgl. nr. 990), of (b) tenuitvoerlegging in strijd zou zijn met de openbare orde (art. V 
lid 2 Verdrag van New York).1530 Op de uitzonderingen die het Verdrag van New York op 
de  tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen maakt, wordt in algemene bewoordingen 
gewezen in de laatste alinea van de in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst (“all in 
accordance with and subject to the exceptions set out in […]”).

996. Toepasselijkheid Nederlands burgerlijk procesrecht. Hoe van de Nederlandse rech-
ter verlof tot tenuitvoerlegging wordt verkregen, wordt deels geregeld in het Verdrag van 
New  York (art.  III Verdrag van New York). Voor het overige moet Nederlands burger-
lijk procesrecht in acht genomen worden (art. 1075 jo. 985 e.v. Rv). De tenuitvoerlegging 
zelf – lees: beslag en executie, met inbegrip van de verdeling van de executieopbrengst 
– wordt naar haar aard door Nederlands recht beheerst. Op de toepasselijkheid van 
Nederlands burgerlijk procesrecht kan de opiniongever in een qualification wijzen. Zie de 
eerste alinea van de in nr. 982 onder “Qualification” opgenomen tekst (“Enforcement in 
the Netherlands of foreign arbitral awards […]”).1531 Dat dit alles zo is, spreekt echter wel 
vanzelf. Bijzondere eisen waarop de opinionontvanger bedacht zou moeten zijn, kent het 
Nederlands procesrecht niet. De qualification kan daarom ook worden weggelaten.1532

997. Bankruptcy qualification van toepassing. De tenuitvoerlegging van een arbitraal 
vonnis kan worden gefrustreerd als de persoon ten laste van wie de tenuitvoerlegging 
geschiedt, in staat van faillissement is, aan hem surseance van betaling is verleend of op 
hem de noodregeling van toepassing is verklaard; zie nader nr.  973. Alle gevolgen die 
insolventieprocedures voor de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen kunnen hebben, 
worden afgedekt door de bankruptcy qualification; zie nr. 473. Zie over interventiemaat-
regelen onder de Interventiewet nr. 475.

998. “Without review of its merits”. Sommige opinionontvangers hechten eraan dat in 
de opinionparagraaf wordt opgenomen dat de tenuitvoerlegging van een arbitraal von-
nis kan geschieden “without review of its merits”. Daartegen is geen bezwaar. Weliswaar 
mag de rechter toetsen of een arbitraal vonnis niet in strijd is met de openbare orde (zie 
nr. 995), maar die toets is sterk beperkt en bovendien wordt, zij het in algemene termen, 

1530 Of sprake is van strijd met de openbare orde, moet naar Nederlands recht worden beoordeeld; zie, ook 
over de inhoud van het begrip, Van den Berg 1981, p. 359-368 en 376-382 en Van den Berg, Van Delden 
& Snijders 1992, p. 185-186.

1531 Een waarschuwing dat bij tenuitvoerlegging in Nederland de executieopbrengst mogelijk met anderen 
moet worden gedeeld, ligt besloten in de bankruptcy qualification; zie noot 729.

1532 Zij is dan een implied qualification.
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op de uitzonderingen op de tenuitvoerlegging in de laatste alinea van de in nr. 982 onder 
“Opinion” opgenomen tekst (“all in accordance with and subject to the exceptions set out 
in […]”) gewezen.

999. Onderzoek. Om de arbitration opinion en de enforcement of arbitral awards opi-
nion te kunnen geven, moet de opiniongever het arbitraal beding onder de loep nemen. 
Hij moet voorts nagaan wat het gekozen recht is van de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet.

1000. Onderzoek beperkt. Het onderzoek dat een opiniongever moet doen om de arbitra-
tion opinion en de enforcement of arbitral awards opinion te kunnen geven, is beperkt. 
De opiniongever moet vaststellen dat in de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, een 
arbitraal beding is opgenomen. Hij moet voorts vaststellen dat het beding voorziet in arbi-
trage buiten Nederland; zie nr. 1002.

1001. Geen onderzoek arbitragereglement. Een arbitraal beding houdt vaak in dat de arbi-
trage zal geschieden overeenkomstig een bepaald arbitragereglement. In dat reglement 
hoeft de opiniongever zich echter niet te verdiepen; vgl. nr. 987 maar zie voor een uitzon-
dering nr. 1002.

1002. Plaats van arbitrage en arbitraal vonnis. Een arbitrage is arbitrage buiten Nederland, 
als de plaats van arbitrage buiten Nederland is; zie nr. 989. Als het arbitraal beding, of een 
arbitragereglement waarnaar het arbitraal beding verwijst, bepaalt wat de plaats van arbi-
trage is, is de kous daarmee af. Het is echter denkbaar dat de geldigheid van het arbitraal 
beding waarop de opinion ziet, wordt bepaald door het recht van de plaats waar een in 
arbitrage gewezen vonnis is gewezen; zie nr. 990. Dat die plaats samenvalt met de plaats 
van arbitrage moet de opiniongever veronderstellen. Dat gebeurt in de in nr. 982 onder 
“Assumption” opgenomen tekst. Als het arbitraal beding of een toepasselijk arbitrage-
reglement niet bepaalt wat de plaats van arbitrage is, moet de opiniongever veronderstel-
len dat de plaats van arbitrage in het betrokken buitenland zal zijn. De in de in nr. 982 
onder “Assumption” opgenomen tekst komt dan te luiden:

The seat of any arbitration under the Agreement will be, and any resulting award will 
be rendered, in [country of the chosen law of the Agreement].

1003. Keuze voor arbitrage in ene land, rechtskeuze voor recht ander land. In een zeld-
zaam geval komt het voor dat een arbitraal beding met een keuze voor arbitrage buiten 
Nederland wordt opgenomen in een rechtsverhouding met een rechtskeuze voor een ander 
buitenlands recht dan het recht van de buitenlandse plaats van arbitrage. In dat geval 
is niet uitgesloten dat de geldigheid van het arbitraal beding door het gekozen buiten-
landse recht wordt bepaald; zie nr. 990. In onderdeel (a) van de in nr. 982 onder “Opinion” 
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opgenomen tekst zal in dat geval mede moeten worden verwezen naar het gekozen bui-
tenlandse recht. Denkbaar is ook dat de rechtsverhouding met een keuze voor arbitrage 
buiten Nederland een rechtskeuze bevat voor Nederlands recht. In dat geval is niet uitge-
sloten dat de geldigheid van arbitraal beding wordt bepaald door Nederlands recht als het 
gekozen recht van het arbitraal beding; zie nr. 990. In dat geval moet onderdeel (a) van de 
in nr. 982 onder “Opinion” opgenomen tekst zo worden aangepast dat daaruit blijkt dat, 
voor zover Nederlands recht van toepassing is, het arbitraal beding geldig is.

1004. Samenloop met forumkeuze. Het komt voor dat de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet, naast een keuze voor arbitrage een forumkeuze bevat. In dat geval moet de 
opinionparagraaf worden gesplitst.

1005. Samenloop met forumkeuze. De wet verzet zich er niet tegen dat een rechtsverhou-
ding een keuze voor arbitrage en een forumkeuze bevat. Over de in de rechtsverhouding 
opgenomen forumkeuze zal een jurisdiction opinion moeten worden opgenomen. Vrij 
van complicaties is de opzet ondertussen niet; zie nr. 981.

10.7 De no immunity opinion

1006. Opinion:

The Company is not entitled to immunity from legal proceedings nor are its assets 
immune from execution.

Assumption:

The Company’s assets are not intended for public use (de openbare dienst).

1007. Betekenis. De in nr. 1006 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebrui-
kelijke no immunity opinion over een Nederlandse opinionvennootschap. De opinion 
houdt in dat de opinionvennootschap en haar goederen geen immuniteit genieten.1533

1008. No immunity opinion is capacity opinion. De vraag of de opinionvennootschap 
immuniteit geniet, komt aan de orde als tegen haar moet worden geprocedeerd of op 
haar activa verhaal moet worden genomen; zie nr. 1010. Het ligt daarom voor de hand 
de no immunity opinion te bespreken in het verlengde van de jurisdiction opinion en de 
enforcement of judgments opinion (en de arbitration en enforcement of arbitral awards 
opinions). Of de opinionvennootschap immuniteit geniet, wordt echter niet bepaald door 

1533 Vgl. over de no immunity opinion Gruson, Hutter & Kutschera 2003, p. 207 e.v.
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de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, maar door de activiteiten die opinionven-
nootschap uitoefent – overheidstaak of niet – en door de bestemming van haar activa 
– openbare dienst of niet; zie nr. 1010. De no immunity zegt dus meer over de opinionven-
nootschap dan over de rechtsverhouding waarop de opinion ziet. Zo beschouwd is zij een 
capacity opinion en niet een enforceability opinion; vgl. nr. 30.

1009. Immuniteit. “Immunity” en “immune” in de opinionparagraaf zien op volkenrech-
telijke immuniteit. Immuniteit komt niet alleen toe aan staten en onderdelen daarvan: 
privaatrechtelijke rechtspersonen die een overheidstaak verrichten genieten ten aanzien 
van die taak ook immuniteit (vgl. art.  27 Europese Immuniteitsovereenkomst; zie ook 
art. 13a Wet ab).1534 Rechtspersonen zonder overheidstaak genieten geen immuniteit.1535

1010. Belang no immunity opinion. Immuniteit moet worden onderscheiden in (a) immu-
niteit van jurisdictie, en (b) immuniteit van executie. De vraag of de opinionvennootschap 
immuniteit van jurisdictie geniet – mogelijkheid (a) – is uitsluitend van belang voor geval-
len waarin buiten Nederland tegen haar wordt geprocedeerd. Een Nederlandse opinion-
vennootschap kan zich in een procedure bij de Nederlandse rechter nooit op immuniteit 
beroepen.1536 In een buitenlandse procedure kan, op grond van volkenrechtelijk immu-
niteitsrecht, een Nederlandse opinionvennootschap zich slechts op immuniteit beroepen 
voor zover zij een overheidstaak uitoefent; zie nr. 1008. De vraag of de opinionvennoot-
schap immuniteit van executie geniet - mogelijkheid (b) – is van belang als op haar goe-
deren verhaal wordt gezocht. Of goederen van een Nederlandse opinionvennootschap bij 
verhaal in Nederland immuniteit genieten, is een vraag van Nederlands executierecht. 
Naar dat recht genieten alleen goederen die zijn bestemd voor de openbare dienst immu-
niteit van verhaal (art. 436 Rv; omdat verhaal begint met het leggen van beslag, brengt 
de regel van art. 436 Rv dat geen beslag kan worden gelegd op goederen bestemd voor de 
openbare dienst, mee dat daarop geen verhaal kan worden genomen).1537 Ook goederen 
van privaatrechtelijke rechtspersonen met een taak van algemeen belang – nutsbedrijven, 

1534 De Europese Immuniteitsovereenkomst geldt alleen tussen de staten die daarbij partij zijn (waaronder 
Nederland). De regeling van art. 27 Europese Immuniteitsovereenkomst is echter een regel van alge-
meen geldend volkenrecht; vgl. Van Alebeek 2007, p. 236.

1535 Zie voor een afwijkende formulering van de no immunity opinion ten aanzien van opinionvennoot-
schappen zonder overheidstaak Nijnens 1996, p. 102.

1536 Volkenrechtelijke immuniteit van jurisdictie wortelt in de onafhankelijkheid en gelijkheid van staten, 
die zich ertegen verzet dat de ene staat tegen zijn wil aan de rechtsmacht van een andere staat wordt 
onderworpen; vgl. Van Alebeek 2007, p. 233 en 237. Immuniteit is daarmee naar haar aard een inter-
statelijke aangelegenheid.

1537 De wet vrijwaart in bepaalde gevallen ook andere goederen dan goederen bestemd voor de openbare 
dienst van verhaal. Zie bijvoorbeeld art.  447 en 448 Rv, die beslag op bepaalde roerende zaken die 
toebehoren aan natuurlijke personen verhinderen, en art. 475a-475f Rv, die beslag op vorderingen in 
bepaalde gevallen aan banden leggen. Dergelijke beperkingen van verhaal vloeien echter niet voort uit 
volkenrechtelijke immuniteit en vallen daarmee buiten de opinionparagaaf; zie nr. 1008.
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de spoorwegen – kunnen bestemd zijn voor de openbare dienst.1538 Of goederen van een 
Nederlandse opinionvennootschap bij verhaal buiten Nederland immuniteit genieten, is 
een vraag van volkenrechtelijk immuniteitsrecht. Naar dat recht kan een Nederlandse 
opinionvennootschap zich slechts op immuniteit beroepen voor zover zij een overheids-
taak uitoefent; zie nr. 1008. Dat geldt ook als op haar goederen verhaal wordt gezocht. 
De Nederlandse executieregel en de volkenrechtelijke immuniteitsregel omtrent executie 
komen daarmee goeddeels op hetzelfde neer: goederen van een Nederlandse opinion-
vennootschap genieten slechts immuniteit van executie voor zover zij zijn bestemd voor 
de openbare dienst.1539 Wat goederen bestemd voor de openbare dienst zijn, is enigszins 
omstreden. Een precieze omschrijving is daarom niet te geven.1540

1011. Tekst opinion voor opinionvennootschap met overheidstaak. De opinion dat de opi-
nionvennootschap geen immuniteit van jurisdictie geniet, luidt in de in nr. 1006 onder 
“Opinion” opgenomen tekst absoluut: die immuniteit is er niet. Als de opinionvennoot-
schap een overheidstaak uitoefent, kan de opinion niet in die vorm worden gegeven. 
Denkbaar is echter dat de opinionvennootschap weliswaar een overheidstaak verricht 
en daarom in zoverre immuniteit geniet, maar dat het aangaan van de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, buiten de overheidstaak valt. In dat geval zal de immuniteit zich 
niet over de rechtsverhouding uitstrekken.1541 De opiniongever kan bezien of hij een dien-
overeenkomstig beperkte no immunity opinion kan geven.

1012. Onderzoek. Het onderzoek dat de opiniongever moet doen om de no immunity opi-
nion te kunnen geven, is beperkt. Het zal slechts zelden voorkomen dat de opinionven-
nootschap een overheidstaak uitoefent waaraan zij mogelijk immuniteit van jurisdictie 
ontleent. Als de opinionvennootschap mogelijk immuniteit geniet, kan geen of alleen een 
beperkte no immunity opinion worden gegeven; vgl. nr. 1011. Een antwoord op de vraag 
of de opinionvennootschap goederen heeft die bestemd zijn voor de openbare dienst, vergt 
feitelijk onderzoek dat buiten de grenzen van de opinion valt. Het is daarom niet onbe-
grijpelijk als de opiniongever ter zake een assumption opneemt; vgl. nr. 242. Zie voor een 
voorbeeld de in nr. 1006 onder “Assumption” opgenomen tekst. Omdat niet erg duidelijk 
is wat goederen bestemd voor de openbare dienst precies zijn (zie nr. 1010), is het niet goed 
mogelijk de assumption nader te preciseren. Ondertussen is de kans dat een doorsnee ven-
nootschap goederen heeft die voor de openbare dienst zijn bestemd, klein. Zo beschouwd 

1538 Jansen 1980, p. 40
1539 Vgl. Langbroek & Van Wijngaarden-Gooijer, Ber 2011, afl. 1, p. 28-29, die stellen dat het verschil tussen 

de nationale en de internationale regel “met name” lijkt te liggen in de verdeling van de bewijslast. Voor 
een opinion is dat verschil zonder belang.

1540 Vgl. Broekveldt, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 436 Rv, aant. 2-4. Zie voor een analyse van het 
begrip “bestemd voor de openbare dienst” Jansen 1980, p. 40-41.

1541 Zie over de vraag of een overeenkomst buiten de overheidstaak valt de verhandeling omtrent het onder-
scheid tussen acta iure imperii – ten aanzien waarvan immuniteit bestaat – en acta iure gestionis – ten 
aanzien waarvan immuniteit ontbreekt – bij Van Alebeek 2007, p. 237 e.v.
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is het in het algemeen niet onverantwoord als een assumption wordt weggelaten. Alleen 
als de opinionvennootschap een taak van algemeen belang vervult, past de opiniongever 
voorzichtigheid. Denk aan nutsbedrijven en de spoorwegen.

1013. Afstand van immuniteit. Onduidelijk is of een bepaling in de rechtsverhouding 
waarop de opinion ziet, waarin de opinionvennootschap afstand doet van immuniteit, 
geldig is. De opiniongever kan daarop in een qualification wijzen.

1014. Afstand van immuniteit. Het komt voor dat een rechtsverhouding waarop een opi-
nion ziet, een bepaling bevat waarin de opinionvennootschap afstand doet van immu-
niteit die haar mogelijk toekomt. Of een dergelijke bepaling geldig is, is onduidelijk. De 
hoofdregel is dat alleen de Staat geldig afstand van immuniteit kan doen.1542 Verdedigbaar 
lijkt dat de Staat, door de uitoefening van een overheidstaak op te dragen aan een privaat-
rechtelijke rechtspersoon, die rechtspersoon de bevoegdheid geeft in rechtsverhoudingen 
die op die uitoefening zien, afstand van immuniteit te doen.1543 De opiniongever zou op 
de onduidelijkheid in een qualification moeten wijzen. Als de opinionvennootschap geen 
overheidstaak uitoefent en dus geen immuniteit geniet, is de bepaling omtrent afstand 
echter zonder belang.1544 Als de qualification in dat geval wordt weggelaten, vloeit daar dus 
geen bloed uit.

1542 In de persoon van de Koning of de Minister van Buitenlandse Zaken; Van Alebeek 2007, p. 271.
1543 Vgl. art. 32 Comptabiliteitswet 2001 dat meebrengt dat, uitzonderingen daargelaten, privaatrechtelijke 

rechtsverhoudingen in naam van de Staat worden aangegaan door (a) de minister die voor de betrokken 
begroting verantwoordelijk is, of (b) een door de betrokken minister algemeen of bijzonder gevolmach-
tigde. Aannemelijk is dat de bevoegdheid privaatrechtelijk rechtsverhoudingen aan te gaan mede de 
bevoegdheid omvat om in een dergelijke rechtsverhouding afstand van immuniteit te doen.

1544 De afstand van immuniteit zal niet alleen zien op immuniteit van jurisdictie, maar ook op immuniteit 
van executie. Dat de opinionvennootschap geen goederen heeft die immuniteit van executie genieten, 
wordt echter doorgaans in een assumption verondersteld; zie nr. 1012.
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