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VOOR DE RECHTSPRAKTIJK

 (Eenzijdige) optie arbitrage clausules in 
Europees perspectief

Abstract

Th is article discusses the legal framework which is applicable to the assessment of option arbitration 

clauses, and more in particular unilateral option arbitration clauses. An option arbitration clause 

provides that the parties to a contract have the right to choose to have disputes over that contract resolved 

by the Courts or by means of arbitration. Unilateral option arbitration clauses confer this right on only 

one of the parties (and not the other). It is submitted that the framework which is applicable to option 

arbitration clauses – both at the stage of the recognition of the arbitration agreement included in such a 

clause and at the stage of the recognition and enforcement of an award based on this type of clause – is 

the New York Convention of 1958. Pursuant to this Convention, it should fi rst be assessed what is the 

law that is applicable to (the arbitration element in) the option arbitration clause. It is on the basis of 

this law that the validity of the option arbitration clause must be assessed. Insofar as this law is not the 

substantive law of the forum, this law does not play a part in the assessment of the option arbitration 

clause.

1.  Inleiding

Geschilbeslechtingsclausules zijn er in vele vormen. De meest eenvoudige zijn de forumkeuze-

clausule en het arbitraal beding. Die bepalen respectievelijk welke rechter exclusief bevoegd is van 

een geschil kennis te nemen en dat geschillen worden beslecht middels arbitrage.

Gecompliceerder zijn geschilbeslechtingsclausules die voor verschillende gevallen, verschil-

lende rechters (of arbiters) bevoegd verklaren. Zo kan een forumkeuzeclausule bepalen dat ge-

schillen over onderwerp A voorbehouden zijn aan de ene rechter, en geschillen over onderwerp 

B aan een andere. 

Weer gecompliceerder zijn clausules die partijen na het ontstaan van het geschil een keuze 

geven. Gedacht kan worden aan een forumkeuzeclausule die bepaalt dat partijen kunnen kiezen 

aan welke rechter de zaak wordt voorgelegd of een arbitraal beding dat bepaalt dat partijen 

kunnen kiezen in welke jurisdictie de arbitrage zijn zetel heeft of welk arbitrage-instituut de 

arbitrage administreert.

Forumkeuze- en arbitragebedingen komen ook in combinatie voor. De geschilbeslechtings-

clausule bepaalt dan wanneer de rechter bevoegd is en wanneer arbiters. En ook die (gecom-

bineerde) clausules kunnen partijen het recht geven te kiezen. Een partij die een procedure 

aanhangig wil maken heeft dan de keuze zich te wenden tot arbiters of tot de gewone rechter.

Een bijzondere vorm van zo’n gecombineerde optie geschilbeslechtingsclausule is de eenzijdi-

ge optie arbitrage clausule (een ‘OAC’ of in meervoud ‘OAC’s’). Dit type clausule geeft één van 

de partijen (eenzijdig) het recht te kiezen een geschil voor te leggen aan arbiters of de gewone 
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rechter. De andere partij of partijen hebben dat recht niet.1  Dat is saillant omdat het gevolg 

van die keuze is dat de wederpartij niet langer het recht heeft de zaak te laten beslechten door 

‘a tribunal established by law’ als bedoeld in artikel 6 van het EVRM. De keuze tussen de gewone 

rechter of arbiters is met de OAC bij de begunstigde van de clausule komen te liggen.

Een combinatie van verschillende geschilbeslechtingsmechanismen in één clausule doet de 

vraag rijzen of daarop verschillende regelingen van toepassing zijn. Is bijvoorbeeld het forumkeu-

ze-element in de clausule onderworpen aan de Brussel Ibis Verordening inzake de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels-

zaken (de ‘Brussel Ibis Verordening’)2 of het Haags Forumkeuzeverdrag (het ‘Forumkeuzever-

drag’),3 en het arbitrage-element aan het Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van 

buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken van 1958 (het ‘Verdrag van New York’)?4 En hoe 

verhouden die regelingen zich tot elkaar in dat verband?

De toelaatbaarheid van clausules die (eenzijdig) de keuze bieden tussen arbitrage of de gewo-

ne rechter – en daarmee de vraag welke wet- en regelgeving daarop van toepassing is – kan op 

verschillende momenten relevant zijn. Allereerst kunnen partijen zich op de overeenkomst tot 

arbitrage in de clausule beroepen wanneer de wederpartij een zaak voor de gewone rechter brengt. 

De begunstigde doet dan een beroep op de onbevoegdheid van de rechter vanwege het bestaan 

van een overeenkomst tot arbitrage.

Een tweede moment waarop de toelaatbaarheid van de gecombineerde clausule relevant kan 

zijn is wanneer een verzoek wordt gedaan strekkende tot erkenning en verlening van verlof tot 

tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis dat op die clausule is gebaseerd.

Tot slot kan de rechtsgeldigheid van de optie arbitrage clausule aan de orde komen in het 

kader van een procedure tot vernietiging van een op basis daarvan gewezen arbitraal vonnis 

vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige overeenkomst tot arbitrage.

Een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis wordt beoordeeld naar het recht van de 

plaats van arbitrage. Het antwoord op de vraag of een arbitraal vonnis dat rust op een gecombi-

neerde (eenzijdige) optie geschilbeslechtingsclausule is daarom (mede) afhankelijk van het lokale 

recht.5 De erkenning van een buitenlandse overeenkomst tot arbitrage en de erkenning en tenuit-

voerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis worden daarentegen in de regel6 beoordeeld op 

grond van het Verdrag van New York. 

1 H. Smit, ‘Th e unilateral Arbitration Clause: A Comparative Analysis’, American Revue of International 

 Arbitration (20) 2010, p. 391 op p. 393; L. Niddam, ‘Unilateral Arbitration Clauses in Commercial Arbitration’, 

Arbitration and Dispute Resolution Law Journal 1996, p. 147 op p. 147.

2 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en Raad van 12 december 2012 betreff ende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 

(herschikt), PbEU 2012, L 351/1.

3 Haags Verdrag inzake de forumkeuze 2005 (Trb. 2009, 31). Via http://wetten.overheid.nl/BWBV0003114/

2015-10-01 is zowel de authentieke Engelse als een Nederlandse vertaling beschikbaar. Door de ratifi catie op 

11 juni 2015 door de Europese Unie is het Forumkeuzeverdrag op 1 oktober 2015 in werking getreden. 

4 Trb. 1958, 145.

5 Zie daarover uitgebreid: N. Peters, ‘IPR, Proces & Arbitrage: over grondslagen en rechtspraktijk’ (diss. Univer-

siteit Groningen), Antwerpen: Maklu 2015, par. 6.5 e.v.

6 Bij het Verdrag van New York zijn meer dan 145 staten partij.



41 2017 Afl . 1

B. van Zelst

Tegen die achtergrond richt ik mij in deze bijdrage op de analyse van de eerste twee van de 

genoemde situaties waarin de toelaatbaarheid van (eenzijdige) optie geschilbeslechtingsclausules 

aan de orde is. Ik doe dat vanuit het Europees perspectief en besteed daarbij bijzondere aandacht 

aan OAC’s.

Ter inleiding van deze analyse zal ik hierna eerst ingaan op de typische verschijningsvorm 

van OAC’s (paragraaf 2). Vervolgens wordt in paragraaf 3 de van toepassing zijnde confl icten-

rechtelijke regelgeving onderzocht. Wat de uitkomst van die analyse voor de praktijk betekent 

onderzoek ik in paragraaf 4. 

Tot slot zal ik in paragraaf 5 bespreken hoe in diverse Europese jurisdicties wordt omgegaan 

met (eenzijdige) optie geschilbeslechtingsclausules. Hoewel er slechts beperkt rechtspraak be-

schikbaar is over eenzijdige optie arbitrage clausules, kan rechtspraak met betrekking tot andere 

(eenzijdige) optieclausules handvatten bieden voor de inschatting van hoe OAC’s in de te bespre-

ken jurisdicties worden beoordeeld.

2. Aard en inhoud van de (eenzijdige) optie arbitrage clausule

2.1 Typische verschijningsvorm

In zijn meest typische vorm bevat de optie arbitrage clausule twee elementen. Enerzijds is er een 

(forumkeuze-)element waarin wordt bepaald dat geschillen worden voorgelegd aan een specifi ek 

benoemde rechter. Anderzijds komt één of meerdere partijen het recht toe geschillen voor te 

leggen aan arbiters.7 Een  overeenkomst tot arbitrage dus. Het wezenskenmerk aan een OAC is 

dat het recht een beroep te doen op die overeenkomst tot arbitrage eenzijdig is. Dat betekent dat 

het niet alle bij de overeenkomst betrokken partijen toekomt. 

Hoewel dat afhankelijk is van de concrete formulering van het beding,8 is het in beginsel niet 

vereist dat de begunstigde van een optie arbitrage clausule op het arbitrage-element een beroep 

doet vóórdat zijn wederpartij een procedure bij de gewone rechter aanhangig maakt. Anders 

gezegd: ook als de wederpartij de procedure begint en de zaak voor de gewone rechter brengt kan 

de overeenkomst tot arbitrage worden ingeroepen. In het geval van OAC’s is dat recht eenzijdig. 

Het kan dus alleen door de begunstigde van de OAC worden ingeroepen. Anderzijds staat het de 

begunstigde van de OAC vrij om (als eiser) naar eigen inzicht het geschil voor te leggen aan de 

gewone rechter of in arbitrage. De wederpartij is dan aan die keuze gebonden. 

7 S. Nesbitt & H. Quinlan, ‘Th e Status and Operation of Unilateral or Optional Arbitration Clauses’, Arbitration 

International (22) 2006, p. 133 op p. 133. Zie ook: Smit 2010, p. 393 (supra noot 1). De omgekeerde situatie 

komt ook voor. Zo bestaan (eenzijdige) optie clausules die bepalen dat de partijen zich in beginsel verbinden 

geschillen over die overeenkomst voor te leggen in arbitrage. Tegelijkertijd heeft de begunstigde van dit type 

geschilbeslechtingsclausule het recht te kiezen de zaak voor de gewone rechter te brengen. Zie Nesbitt & 

Quinlan voornoemd, op p. 134. 

8 Zie over de uitleg van overeenkomsten tot arbitrage uitputtend: G.J. Meijer, Overeenkomst tot arbitrage, Deven-

ter: Kluwer 2011.
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2.2 Voordelen en toepassing van optie arbitrage clausules

Als gezegd biedt de optie arbitrage clausule de begunstigde(n) daarvan het recht te kiezen voor 

arbitrage of de gewone rechter. Een begunstigde die als eiser de voorkeur geeft aan een snelle, 

fl exibele, meer informele geschilbeslechtingsmethode, zal wellicht kiezen voor arbitrage. Is de be-

gunstigde gedaagde, dan geeft hij wellicht de voorkeur aan een procedure voor de gewone rechter, 

bijvoorbeeld vanwege rechtsmiddelen zoals voorlopige bewijsmaatregelen, exhibitie (vooral in 

common law landen: discovery) en de mogelijkheid van hoger beroep.9

In de praktijk worden OAC’s wel eens opgenomen in huur- of aannemingsovereenkomsten. 

Het beslechten van geschillen over dit type overeenkomst kan specifi eke expertise vergen. In dat 

geval kan er een voorkeur voor bestaan het geschil voor te leggen aan arbiters.10 De OAC biedt 

de mogelijkheid per geschil te beoordelen of het voorleggen aan arbiters of de gewone rechter 

gewenst is. Dat kan voordelen bieden wanneer op het moment dat de OAC wordt gesloten on-

duidelijk is welke geschillen kunnen ontstaan en waar (en door wie) die beslecht moeten worden.

Ook in het bank- en fi nancieringswezen komen OAC’s steeds vaker voor. Dat is een afwijking 

van de eerdere trend waarin wel werd gezegd dat bankiers een voorkeur hebben voor de gewone 

rechter.11 De verklaring daarvoor werd hoofdzakelijk gezocht in het binaire karakter van de ge-

schillen waarbij banken en fi nanciële instellingen betrokken raakten. Die geschillen zouden zich 

beter lenen voor beslechting door de gewone rechter.12 Bovendien kan bij de overheidsrechter 

eenvoudiger een precedent worden geschapen, nu vonnissen van de overheidsrechter in beginsel 

openbaar zijn. Arbitrale vonnissen zijn dat niet altijd.

Factoren als de toegenomen internationalisering van het bank- en fi nancieringswezen – in het 

licht waarvan de relatief eenvoudige tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen een 

belangrijk voordeel van arbitrage is –, de toegenomen complexiteit van de betreff ende geschillen 

en inconsistentie in beslissingen door gewone rechters lijken aanleiding te zijn eerder gehuldigde 

opvattingen te heroverwegen.13 Daarnaast is arbitrage fl exibeler en kan vertrouwelijkheid worden 

overeengekomen. Ook die voordelen zouden een rol kunnen spelen bij de toegenomen bereid-

9 W.W. Park, ‘Text and Context in International Dispute Resolution’, Boston University International Law Journal 

(15) 1997, p. 191 op p. 207. Zie in meer algemene zin ook Smit 2010 (supra noot 1).

10 Nesbitt & Quinlan 2006, p. 133 (supra noot 7).

11 Zie de International Arbitration Survey 2013 van Queen Mary University of London en PwC, waarin wordt 

geconcludeerd dat ‘litigation is the clear favorite for respondents in the Financial Services sector’. Het rapport 

is beschikbaar via: http://www.pwc.com/gx/en/arbitration-dispute-resolution/assets/pwc-international-arbi

tration-study.pdf. 

12 Met het ‘binaire karakter’ van dit type geschillen wordt gedoeld op de beperkte speelruimte die bancaire docu-

mentatie beoogt te bieden. In simpele termen: óf het convenant is geschonden, óf niet. Daarover kan de rech-

ter – zo lijkt in de fi nanciële wereld de leidende opvatting te zijn (geweest)  – beter en sneller een oordeel vellen 

dan arbiters. Zie voor een bespreking: N. Horn, ‘Th e Development of Arbitration in International Financial 

Transactions’, Arbitration International (16) 2000, p. 279 op p. 283 e.v.; W.W. Park, ‘Arbitration in Banking and 

Finance’, Annual Revue of Banking Law 17 (1998), p. 213 op p. 216; S. Cirielli, ‘Arbitration, Financial Markets 

and Banking Disputes’, 14 American Revue of International Arbitration (14) 2003, p. 243 op p. 268; M. Davies, 

‘Th e Use of Arbitration in Loan Agreements in International Project Finance: Opening Pandora’s Box or an 

Unexpected Panacea?’, 32 Journal of International Arbitration (32) 2015, p. 143-171.

13 Zie I. Hanefeld, ‘Arbitration in Banking and Finance’, NYU Journal of Law & Business (9) 2013, p. 917 op 

p. 923.
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heid – in elk geval in de internationale context – bank- en fi nancieringsgeschillen voor te leggen 

aan arbiters.14

3.  Relevante regelgeving: het Verdrag van New York en het belang van de Brussel Ibis 

Verordening en het Forumkeuzeverdrag

Hierboven besprak ik dat de optie arbitrage clausule twee elementen bevat: het forumkeuze- 

element en een – in geval van OAC’s alleen door de begunstigde in te roepen – overeenkomst 

tot arbitrage. 

Van belang is dat op forumkeuzeclausules andere regelgeving van toepassing is dan op 

overeenkomsten tot arbitrage. Artikel 25 van de Brussel Ibis Verordening bepaalt dat wanneer 

 partijen een forumkeuze hebben gedaan voor de rechter van een lidstaat, de aangewezen rechter 

bevoegd is tenzij de forumkeuzeclausule ‘krachtens het recht van die lidstaat nietig is wat haar 

materiële geldigheid betreft’. Het laatste zou aanleiding kunnen geven tot discussie wanneer de 

begunstigde van de OAC zich (voor alle weren) beroept op de overeenkomst tot arbitrage nadat 

zijn wederpartij de zaak heeft voorgelegd aan de (vóór het inroepen van de arbitrageovereen-

komst) bevoegde gewone rechter.

Mijns inziens speelt de Brussel Ibis Verordening daarbij geen rol. De Brussel Ibis Verorde-

ning is immers niet van toepassing op arbitrage en de rechtsgeldigheid van overeenkomsten 

tot  arbitrage.15 Hetzelfde geldt voor het Forumkeuzeverdrag.16 Dat is niet anders wanneer die 

overeenkomst tot arbitrage onderdeel is van dezelfde clausule als die waarin de forumkeuze is 

verwerkt. 

Wanneer een gerecht van een lidstaat wordt geconfronteerd met een begunstigde die een be-

roep doet op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage moet de vraag of die overeenkomst 

tot arbitrage moet worden erkend (en welk recht daarop van toepassing is) worden onderzocht 

naar het nationale en internationale recht van het gerecht van de lidstaat.17

Gegeven het feit dat alle lidstaten van de EU partij zijn bij het Verdrag van New York is 

het hiervoor genoemde nationale en internationale recht van het gerecht van de lidstaat in 

beginsel het bepaalde in dat Verdrag.18 Het Verdrag van New York bepaalt dat de rechter van 

14 Ibid., p. 927-928.

15 Art. 1(2)(d) Brussel Ibis Verordening. Overigens kan de Verordening (en het Forumkeuzeverdrag) wel een rol 

spelen wanneer de begunstigde van de OAC geen beroep doet op het arbitrage-element in de clausule wanneer 

de wederpartij een procedure voor de gewone rechter is gestart. Ook in de omgekeerde situatie – de begunstigde 

van de OAC start een procedure bij de gewone rechter – kan de Verordening/het Forumkeuzeverdrag een rol 

spelen bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van de forumkeuze.

16 Art. 2(4) daarvan bepaalt dat het Forumkeuzeverdrag niet van toepassing is ‘op arbitrage en daarop betrekking 

hebbende procedures’.

17 HvJEU 13 mei 2015, zaak C-536/13, ECLI:EU:C:2015:316, NIPR 2015, 291 (Gazprom/ Litouwen), punt 41. 

Zie daarover: B. van Zelst, ‘Over de moeizame relatie tussen het Unierecht en arbitrage’, NtEr oktober 2015, 

nr. 9, p. 269-273.

18 Dat naar Nederlands recht ook het recht van het forum nog een rol kan spelen lijkt te volgen uit het oordeel 

van het Hof Amsterdam in de zaak Yukos. Daarin ging het om de erkenning en tenuitvoerlegging van een in de 

plaats van arbitrage (Rusland) vernietigd arbitraal vonnis. Het Hof oordeelde dat die vernietiging het resultaat 

was van partijdige en afhankelijke rechtspraak. Hij ging om die reden aan de vernietiging voorbij – in feite 

erkende het Hof de uitspraak van de Russische vernietigingsrechter niet – en verleende verlof tot tenuitvoer-
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een Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten 

aanzien waarvan partijen een overeenkomst tot arbitrage zijn aangegaan, gehouden is partijen 

op vordering van een der partijen naar arbitrage te verwijzen. Dat is alleen anders wanneer de 

aangezochte rechter vaststelt dat de overeenkomst tot arbitrage vervallen is, niet van kracht is 

of niet kan worden toegepast.19 Zoals ik hierna toelicht moet de aangezochte rechter de geldig-

heid van de overeenkomst tot arbitrage beoordelen naar het recht dat op die overeenkomst van 

toepassing is.

Het Verdrag van New York voorziet in deze fase van het geding – een partij verzoekt verwij-

zing naar arbiters vanwege het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage – niet in uniforme 

regels om te bepalen welk recht op de overeenkomst tot arbitrage van toepassing is. Het Verdrag 

voorziet wel in zulke regels waar het betreft de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale 

vonnissen. Artikel V van het Verdrag van New York bepaalt in dat verband dat het recht van toe-

passing op de overeenkomst tot arbitrage het recht is ‘waaraan partijen de overeenkomst hebben 

onderworpen, of – indien elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt – het recht van het land waar 

de uitspraak werd gewezen’.20

Betoogd is wel dat bij de beoordeling van de overeenkomst tot arbitrage in het kader van een 

beroep op de onbevoegdheid van de gewone rechter moet worden aangesloten bij de regels zoals 

die in het Verdrag zijn opgenomen voor de erkenning en tenuitvoerleggingsfase van het vonnis.21 

Nu de erke nning van de overeenkomst tot arbitrage (het beroep op onbevoegdheid van de gewo-

ne rechter) aan de erkenning en tenuitvoerlegging van het vonnis vooraf gaat, zal dan – wanneer 

partijen niet zelf een rechtskeuze hebben gemaakt – worden aangesloten bij het recht van de 

Staat waar het vonnis naar verwachting gewezen zal worden. Biedt dat geen uitkomst dan kan 

hetzij het recht van de jurisdictie waarin het vonnis mogelijk gewezen zal worden,22 hetzij he t IPR 

van de aangezochte rechter worden toegepast.23 Ten slotte is wel betoogd dat de overeenkomst 

tot arbitrage rechtsgeldig moet worden geoordeeld wanneer hij bindend is onder één van de 

diverse mogelijk toepasselijke rechtsstelsels. Dit wordt ook wel geduid als het validation principle 

of bekrachtigingsbeginsel.24 Dat beginsel  past ook bij de pro-enforcement bias die aan het Verdrag 

van New York ten grondslag ligt.25

Ik merk in dit verband nog op dat artikel II(3) van het Verdrag van New York – anders dan 

artikel V(2)(b) – niet voorziet in weigering van de erkenning van een overeenkomst tot arbitrage 

vanwege schending van de openbare orde van het aangezochte forum. 

legging van het aldus vernietigde arbitraal vonnis. Hof Amsterdam 28 april 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:

BI2451, JOR 2009/208, NIPR 2010, 204.

19 Art. II(3) Verdrag van New York.

20 Art. V(1)(a).

21 A.J. van den Berg, Th e New York Arbitration Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation, Den 

Haag: Asser 1981, p. 126.

22 G.B. Born, International Commercial Arbitration, 1ste druk, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 

2009, p. 430.

23 Van den Berg 1981, p. 127 (supra noot 21). Zie ook: S. Pisar, ‘Th e United Nations Convention on Foreign 

Arbitral Awards’, Southern California Law Review (33) 1959, p. 14 op p. 16. 

24 G. Born, International Commercial Arbitration, 2de druk, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2014, 

p. 542-549.

25 Zie M.R.P. Paulsson, Th e 1958 New York Convention in Action, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 

2016, § 1.01 e.v.
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Als gevolg daarvan kan een gerecht (in een lidstaat) dat wordt aangezocht in een kwestie 

waarin tussen partijen arbitrage is overeengekomen de erkenning van die overeenkomst – en het 

verwijzen van partijen naar arbitrage – niet weigeren vanwege strijd met de (lokale) openbare orde 

of alleen omdat de OAC in strijd zou zijn met het lokale (overeenkomsten)recht. De aangezochte 

rechter zal moeten onderzoeken welk recht op de overeenkomst tot arbitrage van toepassing is. 

Vervolgens moet worden onderzocht of (de overeenkomst tot arbitrage in) de OAC rechtsgeldig 

is onder dat recht. Is dat het geval, dan moeten partijen worden verwezen naar arbiters.

4. De beoordeling van OAC’s in de Europese context

4.1 Inleiding

In deze paragraaf licht ik toe hoe – in het licht van de besproken wet- en regelgeving – mijns 

inziens moet worden omgegaan met optie arbitrage clausules, OAC’s in het bijzonder. Ik ga daar-

toe achtereenvolgens in op de besproken wet- en regelgeving (paragraaf 4.2), het verschil tussen 

de situatie waarin de begunstigde van de OAC zelf kiest een arbitrage te starten en de situatie 

waarin hij zich op (de overeenkomst tot arbitrage in) de OAC beroept nadat de wederpartij de 

zaak voor de gewone rechter heeft gebracht (paragraaf 4.3) en op de beoordeling van de OAC na 

het wijzen van het arbitraal vonnis (paragraaf 4.4).

4.2 Relevantie van de besproken kaders

Zoals uiteengezet in paragraaf 3, moet het Verdrag van New York worden toegepast in zaken 

waarin de begunstigde van een OAC zich beroept op de van de OAC deel uitmakende overeen-

komst tot arbitrage. Dat geldt zowel in de fase van erkenning van de overeenkomst tot arbitrage 

in het kader van de vraag naar bevoegdheid van de gewone rechter (artikel II Verdrag van New 

York) als bij de erkenning en tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis (artikel III/IV/V Verdrag 

van New York). 

In het kader van de beoordeling van een beroep op het bestaan van een overeenkomst tot 

arbitrage zijn de Verordening en het Forumkeuzeverdrag niet van toepassing. Immers, zoals be-

sproken in paragraaf 3 is die regelgeving niet van toepassing op arbitrage. 

De rechter zal moeten beoordelen of de ingeroepen OAC een arbitraal beding omvat dat ‘ver-

vallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast’ als bedoeld in artikel II(3) Verdrag van 

New York. Om die vraag te beantwoorden zal de aangezochte rechter eerst moeten onderzoeken 

naar welk recht (het arbitrage-element in) de OAC moet worden beoordeeld. Zoals uiteengezet 

in paragraaf 3, is dat het recht dat partijen op de arbitrageovereenkomst van toepassing hebben 

verklaard, dan wel – wanneer geen rechtskeuze is gemaakt – het recht van de Staat waarin het 

vonnis naar verwachting gewezen zal worden. Het is mogelijk dat de OAC naar dat recht niet 

rechtsgeldig is, bijvoorbeeld vanwege strijd met regels van openbare orde. De aangezochte rechter 

kan ter zake van het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de OAC niet direct – naar zijn eigen 

recht – tot de conclusie komen dat sprake is van een beding dat in strijd is met de openbare orde 

van het forum. 
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4.3 Een ‘direct’ vs een ‘indirect’ beroep op de OAC

De begunstigde van een OAC kan daarop zowel direct (hij start zelf een arbitrage) of indirect (hij 

beroept zich op de overeenkomst tot arbitrage nadat zijn wederpartij een procedure bij de gewone 

rechter is gestart) een beroep doen. 

Een indirect beroep op de OAC is mogelijk door de rechter (voor alle weren) te verzoeken de 

partijen naar arbitrage te verwijzen conform artikel II(3) van het Verdrag van New York. Hoe 

daarmee moet worden omgegaan besprak ik in de paragraaf direct hierboven. Ik benadruk ook 

hier dat afhankelijk van de bewoordingen van de OAC de begunstigde van de OAC niet het recht 

op een beroep op de OAC verliest wanneer zijn wederpartij een procedure voor de gewone rech-

ter begint voordat de begunstigde de overeenkomst tot arbitrage inroept.26 Een andere uitkomst 

zou ertoe leiden dat de OAC kan worden geneutraliseerd door het enkele tegen de begunstigde 

aanhangig maken van een procedure voor de gewone rechter. Partijen blijven natuurlijk vrij an-

ders overeen te komen. 

Doet de begunstigde direct een beroep op de OAC dan moet hij in overeenstemming met de 

gemaakte afspraken een arbitrage aanhangig maken. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld bestaan 

in een keuze voor (het reglement van) een arbitrage instituut.27 

Het scheidsgerecht zal vervolgens – in lijn met het beginsel dat het scheidsgerecht over zijn 

eigen bevoegdheid oordeelt28 – onderzoeken of de OAC een rechtsgeldige overeenkomst tot 

arbitrage bevat. Het oordeel dat van een rechtsgeldige overeenkomst tot arbitrage sprake is, zal 

uiteindelijk kunnen worden bestreden in het kader van een vernietigingsprocedure bij de rechter 

van de plaats van arbitrage of in het kader van een verzoek strekkend tot erkenning en verlening 

van verlof tot tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis dat op een OAC is gebaseerd. Hoe 

daarmee moet worden omgegaan bespreek ik hierna.

4.4  Beoordeling van de OAC in het kader van erkenning en tenuitvoerlegging van het arbitraal 

vonnis

Behalve bij een indirect beroep op de OAC, kan de gewone rechter ook na het wijzen van het 

arbitraal vonnis toekomen aan een beoordeling van de vraag of de OAC een rechtsgeldige over-

eenkomst tot arbitrage bevat. Die gewone rechter kan de rechter van de plaats van arbitrage zijn 

(in het kader van een vernietigingsprocedure), of een rechter in de plaats waarin erkenning en 

verlof tot tenuitvoerlegging van het vonnis wordt verzocht. Zoals in de inleiding besproken richt 

ik mij in deze bijdrage op deze laatste situatie. Ik besprak al dat in dat geval het Verdrag van New 

York moet worden toegepast.

Artikel V Verdrag van New York bepaalt dat de aangezochte rechter de erkenning en tenuit-

voerlegging van het – op basis van een OAC gewezen – arbitraal vonnis ‘mag’ weigeren vanwege 

strijd met de openbare orde. Daarbij geldt mijns inziens hetzelfde als bij de beoordeling van een 

OAC in het kader van artikel II(3) Verdrag van New York: mogelijk is de OAC niet rechtsgeldig 

26 Zie ook de in par. 5 hieronder te bespreken rechtspraak van de Engelse rechter.

27 Dit is, hoewel wellicht nuttig in het licht van de voorkoming van discussies over de (complexe aard van) OAC’s, 

geen vereiste.

28 Zie voor een bespreking N. Blackaby e.a., Redfern and Hunter on International Arbitration, 6de druk, Oxford: 

OUP 2015, onder nr. 5.105 e.v.
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naar het recht dat daarop van toepassing is. Mijns inziens kan erkenning van een arbitraal vonnis 

niet op de voet van artikel V(2)(b) Verdrag van New York worden geweigerd omdat de OAC (de 

arbitrageovereenkomst) in strijd zou komen met de openbare orde van de plaats waarin erken-

ning en tenuitvoerlegging wordt verzocht. Immers, artikel V(2)(b) ziet op strijd van het arbitraal 

vonnis – en niet op strijd van de arbitrage overeenkomst – met die openbare orde.

5. Europese en Unierechtelijke rechtspraak over optie clausules

5.1 Inleiding

Uit het voorgaande volgt dat in het kader van erkenning van een overeenkomst tot arbitrage in 

een OAC dan wel de erkenning en tenuitvoerlegging van een op basis daarvan gewezen arbitraal 

vonnis, relevant is welk recht op (het arbitrage-element van) de OAC van toepassing is. 

Hieronder zal ik een aantal uitspraken bespreken van rechters uit EU lidstaten waarin de 

rechtsgeldigheid van OAC’s of daaraan verwante optie clausules aan de orde is geweest (paragraaf 

5.2). Bijzondere aandacht besteed ik aan het Europees consumentenrecht, dat van openbare orde 

is en ambtshalve door de aangezochte rechter moet worden toegepast (paragraaf 5.3). 

5.2  Eenzijdige optie clausules in de Europese en Unierechtelijke rechtspraak van enkele lidstaten van 

de EU

5.2.1 Inleiding

In de inleiding besprak ik al dat over OAC’s slechts beperkt rechtspraak beschikbaar is. In para-

graaf 5.2.2 hierna zal ik daarom ook ingaan op (Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Spaan-

se) rechtspraak die ziet op optie clausules meer algemeen. De aard en inhoud van die rechtspraak 

– en het feit dat de OAC een species is van de optie clausule – maakt mijns inziens dat daaruit 

aanknopingspunten zijn te destilleren voor het beantwoorden van de vraag hoe in de genoemde 

jurisdicties met OAC’s zal worden omgegaan.

Van belang is het voor ogen te houden dat ten aanzien van consumenten bijzondere – en in 

alle lidstaten gelijk toepasselijke – regels volgen uit rechtspraak van het HvJEU. Die regels zijn 

van openbare orde en daarom in het kader van de beoordeling van OAC’s onder het Verdrag van 

New York – dat in artikel V(2)(b) voorziet in een openbare orde-toets – van belang. Ik zal deze 

rechtspraak bespreken in paragraaf 5.2.2.

5.2.2 Rechtspraak over eenzijdige optie clausules en OAC’s in de lidstaten

In Nederland bestaat geen rechtspraak over de OAC specifi ek. Wel kan worden gewezen op het 

arrest van de Hoge Raad van 21 maart 1997.29 In de zaak die tot dat arrest aanleiding gaf, ging 

het om een arbitraal beding dat aan één van de partijen de mogelijkheid bood geschillen over 

‘vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij 

(…) is betwist’ voor te leggen aan de gewone rechter. Een eenzijdige optie dus, maar dan om de 

zaak voor te leggen aan de gewone rechter in plaats van aan arbiters.

29 HR 21 maart 1997, NJ 1998, 219 m.nt. Snijders (Meijer/OTM).
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Anders dan annotator H.J. Snijders – die betoogde dat unilaterale optie clausules leiden tot 

een gebrek aan ‘equality of arms’ en daarom in strijd met de redelijkheid en billijkheid moet wor-

den geacht wanneer voor het overeenkomen ervan geen objectieve rechtvaardiging bestaat – lijkt 

de Hoge Raad in deze (asymmetrische) constructie weinig kwaad te zien. Mogelijk is dat – zie 

ook annotator Snijders – anders in gevallen waarin het beroep op de overeenkomst tot arbitrage 

vanwege (bijvoorbeeld) een wanverhouding tussen het belang en de kosten van de arbitrage naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Uit die specifi eke situatie kan 

mijns inziens niet worden afgeleid dat voor OAC’s als zodanig een objectieve rechtvaardiging 

zou moeten bestaan.

Naar het recht van Engeland en Wales zijn OAC’s (eveneens) in beginsel rechtsgeldig. In de 

Th ree Shipping zaak werd – niettegenstaande het oordeel dat het ‘would have been better had the 

precise circumstances in which the option could be exercised or lost were spelt out with greater 

clarity’30  – een charter party gesanctioneerd waarin enerzijds de Engelse rechter bevoegd was ver-

klaard maar waarin tegelijkertijd de eigenaar van het schip de keuze had geschillen aan arbiters 

voor te leggen. In de ‘omgekeerde’ situatie – een clausule die beide partijen het recht bood te 

arbitreren maar slechts één partij de keuze liet de zaak in plaats daarvan aan de overheidsrechter 

voor te leggen – werd overwogen dat het enkele feit dat de begunstigde van de betreff ende clau-

sule een ‘additional advantage’ heeft niet maakt dat deze geen rechtskracht heeft. ‘[S]o do many 

contractual provisions’,31 oordeelde de Engelse rechter droogjes. De lijn in de Th ree Shipping zaak 

werd bevestigd in Mauritius Commercial Bank v. Hestia Holdings Limited and another.32

In Duitsland worden optie clausules genuanceerd beschouwd. Hoewel OAC’s niet per defi -

nitie (ver)nietig(baar) zijn,33 is naar Duits recht wel vereist dat overeenkomsten zich verhouden 

tot de openbare orde. Ten aanzien van algemene voorwaarden stelt het Duitse recht de eis dat 

die voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor één der partijen en langs die band in strijd 

met de goede trouw.34 Het is in deze laatste context dat het Duitse Bundesgerichtshof een in 

algemene voorwaarden opgenomen OAC vernietigde om redenen van onevenwichtigheid. In 

dit verband overwoog het hof dat in die zaak de partij die niet de begunstigde was van de OAC 

onnodig hoge kosten zou maken wanneer de begunstigde zou worden toegestaan de zaak in 

arbitrage voor te leggen.35 Uit een eerdere zaak volgt echter dat in Duitsland ook overeenkomsten 

tot arbitrage waarover is onderhandeld – of in elk geval: die niet in algemene voorwaarden zijn 

neergelegd – in strijd met de openbare orde kunnen zijn.36 Het draaide in die zaak niet om 

een OAC maar om een geschilbeslechtingsclausule op grond waarvan een van de partijen het 

exclusieve recht had het scheidsgerecht samen te stellen, waarin was bepaald dat partijen zich 

niet mochten laten bijstaan door een advocaat en dat de waarde van het geschil DM 7.000 niet 

te boven mocht gaan. Hoewel het hier ging om zeer specifi eke feitelijke omstandigheden is van 

belang dat de rechter acht slaat op de onevenwichtigheid van de overeenkomst tot arbitrage. Hij 

verbindt daaraan vervolgens ook (verstrekkende, want: nietigheid) rechtsgevolgen. Dat maakt 

30 NB Th ree Shipping Ltd v. Harebell Shipping Ltd [2005] 1 Lloyds Rep. 509.

31 Law Debenture Trust Corporation plc v. Elektrim Finance BV and others [2005] EWHC 1412.

32 [2013] EWHC 1328 (Comm).

33 R. Zöller e.a. (red.), Zivilprozessordnung: ZPO, Keulen: Otto Schmidt 2012, p. 1029, par. 35 en 37.

34 Zie art. 307 BGB.

35 BGH 24 september 1998, III ZR 133/97, NJW 1999, 282, 283.

36 BGH 26 januari 1989, X ZR 23/87, NJW 1989, 1477.
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dat niet kan worden uitgesloten dat in specifi eke gevallen een OAC – die naar zijn aard ook 

onevenwichtig is – naar Duits recht niet toelaatbaar zou worden geacht.

In zijn arrest van 26 september 2012 in de kwestie X v. Banque Privée Edmond de Rothschild 

Europe (Rothschild), oordeelde het Franse Cour de Cassation – onder verwijzing naar de (voor-

lo per van de) Brussel Ibis Verordening dat in de gegeven omstandigheden een asymmetrisch 

forumkeuzebeding niet rechtsgeldig was. De zaak betrof een geschil tussen een in Spanje woon-

achtige Française (Mevrouw X) en de De Rotschild bank. Mevrouw X had via een in Parijs 

gevestigde tussenpersoon een bankrekening geopend bij de in Luxemburg gevestigde bank. In 

de overeenkomst was bepaald dat alle geschillen daarover zouden worden onderworpen aan ‘the 

exclusive jurisdiction of the Courts of Luxembourg’. De bank had echter het recht bedongen 

‘to bring an action before the Courts of the client’s domicile or any other court of competent 

jurisdiction’. Nadat de Parijse appelrechter had geoordeeld dat de – toen van toepassing zijnde – 

Brussel I Verordening een zodanige regeling niet toestond,37 oordeelde de Franse Cassatierech-

ter dat de betreff ende clausule ‘potestatief ’ was. Een potestatieve voorwaarde – een voorwaarde 

waarvan de vervulling volledig afhankelijk is van de wil van een bepaalde persoon38 – is naar het 

oordeel van de hoogste Franse (civiele) rechter in strijd met de aan de Verordening ten grondslag 

liggende doelstellingen van fi naliteit ten aanzien van de keuze voor de bevoegde rechter.39 Voor 

een meer uitgebreide bespreking van de betekenis van De Rothschild verwijs ik naar de analyse van 

Cobussen in dit nummer. Hij concludeert dat ‘het type asymmetrische forumkeuze zoals vaak 

gebruikt in de fi nancieringspraktijk nog steeds maar beter vermeden kan worden wanneer een 

band met de Franse rechtssfeer bestaat’. Die conclusie lijkt mij juist, zeker nu onduidelijk is wat 

de precieze criteria zijn waaraan de Franse (hoogste) rechter (eenzijdige) optie clausules toetst.

In de Spaanse zaak Camimalaga S.A.U. v. DAF Vehiculos Industriales S.A. and DAF Truck 

N.V.40 – waarin het draaide om een clausule op grond waarvan de eiser de keuze toekwam ge-

schillen voor te leggen in arbitrage of aan de Nederlandse rechter – oordeelde de Madrileense 

appelrechter toelaatbaar het beroep door eiser op het deel van de clausule dat de overeenkomst 

tot arbitrage omvatte.41 

Anderzijds oordeelde het Bulgaarse Hooggerechtshof in september 2011 – net zoals de Franse 

rechter in De Rothschild – dat een aan hem voorgelegde OAC potestatief en daarom niet-rechts-

geldig was.42

37 Arrest van 18 oktober 2011,  Banque Privée Edmond de Rothschild Europe v. X, No.  11/03572 (Paris Cour 

 d’appel).

38 Zie art. 1170 van de Franse Code Civil.

39 ‘La cour d’appel en a exactement déduit qu’elle revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, de sorte 

qu’elle était contraire à l’objet et à la fi nalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règle-

ment Bruxelles I’, Arrest van 26 september 2012, X v. Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Cass. Civ. 

(1ère) (Franse Cour de Cassation).

40 Audiencia Provincial Civil de Madrid 18 October 2013, ECLI:ES:APM:2013:1988, beschikbaar (in het 

Spaans) via http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference

=6891699&links=&optimize=20131127&publicinterface=true.

41 De clausule waarom het in deze zaak draaide was genuanceerder dan in de hierboven besproken beslissingen 

nu die voorzag in een keuzemogelijkheid voor beide partijen.

42 Arrest van 2 september 2011, No. 71 in Zaak No. 1193/2010.
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5.2.3 Tussenconclusie

Uit de hierboven besproken rechtspraak komt een wisselend beeld naar voren. In sommige 

systemen worden (eenzijdige) optie clausules potestatief en daarmee niet rechtsgeldig geacht. 

Gewezen wordt op de (relatief recente) Franse en Bulgaarse rechtspraak. Die rechtspraak geeft 

aanleiding te denken dat ook OAC’s in die jurisdicties niet-toelaatbaar kunnen worden geacht.

In Nederland en Duitsland wordt genuanceerder naar de problematiek gekeken. Daar lijken 

de omstandigheden van het geval – met name de mate en gevolgen van de evenwichtigheid van 

de eenzijdige optie – te worden gewogen in het oordeel over de rechtmatigheid. De Engelse 

rechter lijkt daaraan minder (of zelfs geen) waarde te hechten. 

5.3 Unierechtelijke wetgeving en rechtspraak ten aanzien van consumenten

In Unierechtelijk verband is het van belang te wijzen op de bijzondere positie van consumenten. 

Ik wees er al op dat het Verdrag van New York een openbare-orde exceptie kent en regels van 

openbare orde in consumentenzaken door de rechter ambtshalve moeten worden toegepast.

Van belang in dit verband is allereerst de Richtlijn Oneerlijke Bedingen.43 Artikel 3(1) van 

deze Richtlijn bepaalt dat ‘een beding in een overeenkomst waarover niet afzonderlijk is onder-

handeld, (…) als oneerlijk [wordt] beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het even-

wicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen 

ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort’. Artikel 1(q) van de Bijlage bij de Richtlijn 

bepaalt vervolgens dat bedingen die tot doel of gevolg hebben ‘het indienen van een beroep of 

het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmeren, met name 

door de consument te verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een wettelijke regeling 

ressorterend scheidsgerecht te wenden’ moeten worden aangenomen oneerlijk te zijn als bedoeld 

in artikelen 6 en 7 van de Richtlijn. Ten slotte bepaalt de Richtlijn dat lidstaten gehouden zijn 

de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de consument de door deze richtlijn 

geboden bescherming niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land.

Het is binnen deze kaders dat het HvJEU in de kwestie Mostaza Claro oordeelde dat de 

Richtlijn ‘aldus [moet] worden uitgelegd, dat zij van een nationale rechter die kennis neemt 

van een beroep tot vernietiging van een arbitraal vonnis verlangt dat hij de nietigheid van de 

arbitrageovereenkomst beoordeelt en dat vonnis vernietigt wanneer hij van oordeel is dat deze 

overeenkomst een oneerlijk beding bevat, ook wanneer de consument die nietigheid niet tijdens 

de arbitrageprocedure, maar alleen in het kader van het beroep tot vernietiging heeft opgewor-

pen’.44 Anders gezegd: de in nationale arbitragewetten doorgaans opgenomen regeling dat een 

beroep op het ontbreken van een overeenkomst tot arbitrage moet worden gedaan in de arbitra-

geprocedure45 geldt niet in situaties waarin een consument is betrokken.

In de Asturcom zaak oordeelde het HvJEU vervolgens dat een gerecht in een lidstaat ‘dat 

kennisneemt van een vordering tot gedwongen tenuitvoerlegging van een in kracht van gewijsde 

gegaan arbitraal vonnis dat is uitgesproken zonder dat de consument is verschenen, ambtshalve 

43 Richtlijn 93/13/EEC van de Raad van 5 april 1993 betreff ende oneerlijke bedingen in consumentenovereen-

komsten, PbEG 1993, L 95/29.

44 HvJEU 26 oktober 2006, C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675 (Mostazo Claro).

45 Zie ook art. 1052 Rv. 
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dient te onderzoeken (…) of het arbitragebeding dat in een tussen een verkoper en een consument 

gesloten overeenkomst is opgenomen, oneerlijk is’. Voorts oordeelde het HvJEU dat ‘artikel 6 van 

[de Richtlijn Oneerlijke Bedingen] moet worden beschouwd als een norm die gelijkwaardig is 

aan de nationale regels die in de interne rechtsorde als regels van openbare orde gelden’.46

Kortom: hoewel het HvJEU niet eerder oordeelde dat een OAC als zodanig in strijd is met 

het recht van de EU, volgt uit het voorgaande dat de Richtlijn Oneerlijke Bedingen vergaande 

bescherming biedt aan consumenten die – al dan niet in algemene voorwaarden – een OAC 

overeenkomen. Deze bescherming moet door de gerechten van de lidstaten ambtshalve worden 

toegepast. Het ligt voor te hand te denken dat dit ertoe leidt dat OAC’s met een consument niet 

rechtsgeldig zijn wanneer daarop het recht van een lidstaat van toepassing is.

6. Conclusie 

In het voorgaande besprak ik hoe mijns inziens moet worden omgegaan met OAC’s. De con-

clusie is dat – zowel in het kader van een beroep op (het arbitrage-element in) de OAC als ter 

zake van een verzoek strekkende tot erkenning en verlening van verlof tot tenuitvoerlegging van 

een arbitraal vonnis dat op een OAC is gebaseerd – het Verdrag van New York moet worden 

toegepast. 

Op grond van dit Verdrag is de eerste stap in de beoordeling van een OAC vast te stellen welk 

recht daarop van toepassing is. In beginsel is dat het recht dat partijen op (het arbitrage-element 

in) de OAC van toepassing hebben verklaard. Hebben partijen geen rechtskeuze gemaakt, dan 

moet in het kader van de erkenning van een overeenkomst tot arbitrage primair aangesloten wor-

den bij het recht van de Staat waarin het arbitraal vonnis naar verwachting gewezen zal worden. 

In het kader van een verzoek strekkende tot erkenning en verlening van verlof tot tenuitvoerleg-

ging van een arbitraal vonnis dat op een OAC is gebaseerd moet – bij gebrek aan een rechtskeuze 

– worden aangesloten bij het recht van de Staat waarin het arbitraal vonnis is gewezen.

Het is naar dat materiële recht dat de rechtsgeldigheid van de OAC moet worden beoordeeld. 

Voor zover het toepasselijk recht een ander recht is dan het recht van het forum, moet het recht 

van het forum buiten beschouwing worden gelaten.

Bas van Zelst

Advocaat bij Van Doorne N.V.

Amsterdam

46 HvJEU 6 oktober 2009, C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615 (Asturcom).


