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Arbitrage en faillissement in internationaal perspectief

1.Inleiding

Enkele jaren geleden was professor Pieter Sanders zo vriendelijk mij uit te nodigen een artikel over ‘Faillissement
en arbitrage’ te schrijven voor het Tijdschrift voor Arbitrage. Dit deed hij in 1999, kort na de publicatie van mijn
proefschrift, getiteld Insolvency Proceedings and Commercial Arbitration. In overweging nemend dat er gedurende
de laatste jaren in de dynamische wereld van de internationale arbitrage een overvloed aan dringende
onderwerpen is geweest, is het niet verwonderlijk, dat het complexe onderwerp van de interactie tussen
faillissement en arbitrage nog niet aan bod is gekomen. Daarom ben ik verheugd om nu hiermede mijn bijdrage te

kunnen leveren ter gelegenheid van de viering van de 100e verjaardag van professor Sanders.
Naar het insolventierecht wordt met recht gerefereerd als ‘a crossroads where all the elements of the Legal

system in question meet’[2] aangezien het verschillende rechtsgebieden raakt. Om op efficiënte wijze zijn doelen
en basisprincipes te waarborgen kan het insolventierecht de rechten van de schuldenaar, diens schuldeisers en
zelfs van derden inperken. Zodoende kan een faillissement niet alleen de procedures voor de overheidsrechter
beïnvloeden, maar ook extra-judiciële procedures, zoals arbitrages. In de meeste rechtssystemen verliest de
schuldenaar, ten gevolge van zijn faillietverklaring van rechtswege het recht om over de boedel te beschikken en

deze te beheren. Dit recht wordt overgedragen aan de curator.[3] Wat arbitrage betreft heeft dit gevolgen voor het
recht om nieuwe arbitrageovereenkomsten te sluiten en het recht om partij te zijn in een arbitrage, zowel in een
aanhangige als een nog te starten arbitrageprocedure. Indien de overheidsrechters bevoegd zijn ten aanzien van
geschillen in faillissementsprocedures of daarmee samenhangende geschillen (vis attractiva concursus) kan de
(reikwijdte van de) bevoegdheid van de rechter de vatbaarheid voor arbitrage begrenzen (arbitrabiliteitsvraag). In
dergelijke zaken kan de bevoegdheid van arbiters ‘conflicteren’ met de bevoegdheid van de rechter in de

insolventieprocedure.[4] Ook kan men zich afvragen of arbitrageclausules die tevoren zijn overeengekomen
bindend zijn, vooral in de context van bestaande wederkerige overeenkomsten die door geen van de partijen
volledig nagekomen zijn (de zogenaamde ‘executory contracts’), maar ook in verband met bijvoorbeeld het
vermijden van bepaalde frauduleuze transacties (het inroepen van de actio pauliana) en vorderingen tot betaling uit
de failliete boedel.
Het is aannemelijk dat de relevante bepalingen uit het insolventierecht invloed hebben op arbitrages binnen
hetzelfde rechtsstelsel, maar kunnen zij ook extraterritoriale werking hebben, dat wil zeggen, buiten het
rechtsgebied waar de insolventieprocedure is begonnen? Met andere woorden, moeten de arbiters de gevolgen
van insolventieprocedures in aanmerking nemen als deze ingesteld zijn tegen een der partijen in de arbitrage in
een land dat buiten de ‘plaats’ van arbitrage ligt?
Dit artikel zal zich met name richten op de gevolgen van overeenkomsten die gesloten zijn vóór de
faillietverklaring en op het belang van het uitsluiten van individuele vorderingen van schuldeisers strekkende tot
verkrijging van betaling uit de boedel die geen zekerheids- of prioriteitsrechten hebben (hierna: vorderingen van
‘gewone’ of ‘concurrente’ schuldeisers). Met name zal onderzocht worden hoe de faillietverklaring zowel de
aanhangige als de nog niet aangevangen arbitrages in het buitenland kan beïnvloeden. Dit zal beschreven
worden aan de hand van de verschillende benaderingen door arbiters en rechters in Engeland en Zwitserland bij
hun beoordeling of de in het buitenland ingestelde insolventieprocedures gevolg kunnen hebben voor de
bevoegdheid van arbiters. Ook zullen suggesties worden gedaan over hoe de relevante bepalingen in de

‘UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency’ alsmede die van de EG-Insolventieverordening[5]

geïnterpreteerd dienen te worden in de context van de internationale arbitrage.
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2.Uitsluiting van individuele vorderingen van ‘concurrente’ schuldeisers

Na de faillietverklaring wordt de voortzetting of de aanvang van alle executieprocedures tegen de boedel
uitgesloten. Ook worden alle vorderingen die betaling uit de boedel beogen uitgesloten. Deze vorderingen kunnen
gedurende faillissement op geen andere wijze worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie, met als doel
uitputting van de boedel te voorkomen en een ordelijke betaling aan de schuldeisers te verzekeren. Alle
‘concurrente’ schuldeisers worden pro rata betaald (gelijke behandeling van schuldeisers – paritas creditorum).
Hoofddoel is, dat vorderingen van deze schuldeisers in één collectieve procedure (verificatieprocedure) worden
afgehandeld. Deze vorderingen en de afhandeling daarvan vormen de essentie van faillissementsprocedures en
kunnen beschouwd worden als typische faillissementskwesties. Zij zullen afgehandeld worden in de collectieve
procedure (verificatieprocedure) in overeenstemming met de bepalingen van insolventierecht en mogen niet in de
procedures buiten faillissement ingediend worden voordat zij eerst in de verificatieprocedure behandeld zijn.
Procedures in verband met een dergelijke vordering die aanhangig zijn op het moment van de aanvang van de
faillietverklaring zullen geschorst worden. Het insolventierecht bepaalt in het algemeen de voorwaarden van de
voortzetting van dergelijke procedures.
Dit principe is in het insolventierecht van vele rechtsstelstels geaccepteerd. Zo worden onder Frans recht alle
middelen van tenuitvoerlegging en alle vorderingen op onroerende en roerende goederen geschorst of

uitgesloten, evenals juridische procedures tegen de schuldenaar die betaling uit de boedel als doel hebben.[6]

Deze regel wordt beschouwd als onderdeel van de regels van openbare orde (ordre public), nationaal en
internationaal. Op gelijke wijze voorziet in de Verenigde Staten Sect. 362 Bankruptcy Code in een schorsing van
rechtswege (automatic stay) van, onder andere, de instelling of voortzetting van enige vordering of procedure
tegen de schuldenaar en de boedel, die ingesteld was of ingesteld had kunnen worden voor de faillietverklaring.
Na de faillietverklaring moeten de vorderingen tegen een schuldenaar of tegen de boedel (met uitzondering van
de rechtshandeling genoemd in Sect. 362(b) Bankruptcy Code) worden ingediend bij de rechter die bevoegd is in
faillissementszaken. De schorsing is een van de fundamentele regels die het faillissementsrecht biedt ter
bescherming van de schuldenaar en de boedel. Het werkt echter ook als bescherming van de schuldeisers,

doordat het zorgt voor een behandeling op een ordelijke wijze.[7] Gelijksoortige bepalingen kunnen worden
gevonden in de jurisprudentie in Engeland bij de afhandeling van faillissementen en in het faillissementsrecht in

Oostenrijk,[8] België,[9] Duitsland,[10] Italië[11] en Nederland.[12]

2.1 Toepassing van de uitsluiting van individuele vorderingen in arbitrage
  Er is geen reden om deze bepalingen niet toe te passen met betrekking tot arbitrale procedures, uitgaand

van het doel dat hiermee gediend wordt. In de rechtspraak volgt dit soms ofwel uit de uitdrukkelijke

bepalingen van de wet of de wetsgeschiedenis of uit de relevante jurisprudentie.[13] Het is bijvoorbeeld
duidelijk dat Sect. 362 die betrekking heeft op de schorsing ook van toepassing is op arbitrage. In de
memorie van toelichting wordt gesteld dat ‘[a]ll proceedings are stayed, including arbitration…’, ‘…all

proceedings even if they are not before governmental tribunals.’[14]

Zoals eerder aangegeven worden in Frankrijk bepaalde principes en regels van insolventierecht beschouwd
als onderdeel van nationale en internationale regels van openbare orde. Strijdigheid hiermee is een grond voor
vernietiging van het arbitrale vonnis. Gronden voor vernietiging worden genoemd in art. 1484, 1504 en 1502
NCPC (Nouveau Code de Procédure Civile). Onder dergelijke principes vallen, onder andere, het principe
van uitsluiting van individuele vorderingen, bepalingen omtrent de beperkingen betreffende de beheers- en
beschikkingsbevoegdheid van de debiteur ten opzichte van de boedel, onderbreking van aanhangige
procedures en het principe van gelijke behandeling van de schuldeisers die geen zekerheids- of

prioriteitsrechten hebben.[15] Arbiters mogen enkel het bedrag vaststellen en verklaren dat het ten koste

van de boedel vastgesteld zal worden in overeenstemming met de bepalingen van insolventierecht.[16] Ook
Engelse jurisprudentie laat zien dat de relevante bepalingen met betrekking tot de uitsluiting van individuele
rechtsvorderingen van toepassing zijn op arbitrage. In een zaak die betrekking had op een ‘company in

administration’, overwoog het Court of Appeal dat ‘andere procedures’ ook arbitrage omvatten.[17]

Ten slotte hecht het Europese Hof van Justitie (HvJ) grote waarde aan dit principe zoals onder meer blijkt
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uit het vonnis van 17 maart 2005.[18] Het HvJ verklaarde, onder andere, dat ‘[i]t follows from the principles
common to the procedural laws of the Member States, (…) that a creditor is not entitled to pursue his claims
before the courts on an individual basis against a person who is the subject of insolvency proceedings (…)’.

2.2 Extraterritoriale werking van de uitsluiting van individuele vorderingen
  Het principe van de uitsluiting van individuele vorderingen zal effectief zijn indien arbitrage plaatsvindt in het

land waar de insolventieprocedure is ingesteld of, in het algemeen, als de rechters van dat land vervolgens
enige controle kunnen uitoefenen op het arbitrale vonnis. Daarbij kan men denken aan procedures over de
vernietiging of de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis.
De vraag is echter of dit principe buiten het rechtsgebied waar de insolventieprocedures zijn ingesteld ook
effectief is. Soms worden bijvoorbeeld insolventieprocedures door arbiters buiten beschouwing gelaten.
Daarbij wordt dan de faillissementsprocedure van de verweerder genegeerd en de arbitrale procedure
wordt voortgezet zonder dat daarbij de relevante bepalingen van insolventierecht in aanmerking worden

genomen.[19]

In het algemeen valt te verwachten, dat deze bepalingen, bij niet-erkenning van buitenlandse

insolventieprocedures waarschijnlijk ineffectief zullen zijn.[20] Omgekeerd valt te verwachten, dat de
erkenning van buitenlandse insolventieprocedures zal resulteren in het toepassen van de

schorsingsbepalingen in het erkennende rechtsgebied.[21]

Dezelfde benadering is te vinden in art. 20 UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency. Dit luidt als
volgt:

“1. Upon recognition of a foreign proceeding that is a foreign main proceeding:
a. Commencement or continuation of individual actions or individual proceedings concerning the

debtor’s assets, rights, obligations or liabilities is stayed;
b. Executions against the debtor’s assets is stayed;
c. The right to transfer, encumber, or otherwise dispose of any assets is suspended.”[22]

Men zou kunnen denken, dat uit de relevante bepalingen in de Insolventieverordening, die in alle lidstaten
van de Europese Unie geldt behalve in Denemarken, de erkenning van de schorsingsbepalingen zou

volgen.[23] Echter, de uitspraken van het England and Wales High Court of Justice[24] en het England and

Wales Court of Appeal[25] in de veel bediscussieerde Syska/Vivendi-zaak[26] tonen aan, dat het principe van
de uitsluiting van individuele vorderingen buiten beschouwing kan worden gelaten door arbiters en derhalve
ook door nationale rechters, zelfs in het geval dat een internationaal instrument voor de erkenning van
buitenlandse insolventieprocedures van toepassing is.
Aan de andere kant kwamen zowel het arbitrale tribunaal in Zwitserland als het Zwitserse Tribunal Fédéral

(Hooggerechtshof)[27] onder dezelfde omstandigheden tot uitspraken die tegengesteld zijn aan die van de
arbiters en de rechters in Engeland. Zij concludeerden dat de ingestelde insolventieprocedure in Polen leidde
tot een ontbreken van rechtsbevoegdheid van de arbiters door de werking van de bepaling in de Poolse wet
die de arbitrageclausule in een al aanhangige arbitrale procedure ongeldig maakt. Daarbij deed noch het
arbitrale tribunaal noch het Zwitserse Tribunal Fédéral een beroep op de bepalingen van de Zwitserse wet op
grensoverschrijdende insolventie (cross border insolvency). Welke lijn van redeneren – die van de arbiters en
rechters in Engeland of die in Zwitserland – zou in het algemeen gevolgd moeten worden wanneer het gaat
om de interactie tussen insolventie en arbitrage in het internationale speelveld?

3.Syska/Vivendi

3.1 De arbiters en rechters in Engeland
  De feiten van deze zaak worden hier slechts kort uitgelegd. Het geschil ontstond in verband met de ‘Third

Investment Agreement’ gesloten tussen enerzijds een Pools bedrijf, Elektrim S.A. en anderzijds Vivendi
Universal S.A. en Vivendi Telecom International S.A. De arbitrage begon op 22 augustus 2003 onder de
arbitrageregels van het London Court of International Arbitration (LCIA) en Elektrim was failliet verklaard op 21
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augustus 2007 door de Rechtbank van Warschau. Als curator van de boedel van Elektrim ging de heer Syska
in verweer tegen de bevoegdheid van het arbitrale tribunaal en beriep hij zich hierbij op de bepaling van de
Poolse Faillissementswet in art. 142 die luidt: ‘Any arbitration clause concluded by the bankrupt shall lose its
legal effect as at the date bankruptcy is declared and any pending arbitration proceedings shall be
discontinued.’

Het arbitrale tribunaal wees de bezwaren tegen zijn bevoegdheid af en oordeelde dat Elektrim de
overeenkomst had geschonden. In zijn eindvonnis van 12 februari 2009 veroordeelde het tribunaal Elektrim tot
het betalen van een schadevergoeding.

In de procedure waarbij de vernietiging van het arbitrale vonnis werd geëist oordeelde het High Court of
Justice dat er geen gronden waren voor vernietiging van het vonnis. Het Court of Appeal bevestigde deze
uitspraak. De uitspraak was gebaseerd op de interpretatie van art. 4.2(f) en 15 Insolventieverordening. Kort
samengevat werd als volgt overwogen: overwegende dat de arbitrageprocedure aanhangig was op het
moment van het begin van de insolventieprocedure, was art. 15 van belang. Dit bevat een van de
uitzonderingen op het toepassen van de lex concursus voorzien in art. 4(2)(f). Het voorziet in de toepassing
van het recht van het land waar de procedure aanhangig is (lex fori processus) derhalve Engels recht. De
conclusie van het gerecht was, dat arbitrageclausules onder Engels recht niet ongeldig worden na een
faillietverklaring en dat de arbitrage derhalve voortgezet diende te worden.
Interessant om te vermelden is dat geen van de rechters in Engeland zich baseerde op bepalingen van Engels
recht over schorsing van procedures tegen de schuldenaar, ondanks dat art. 15 luidt dat de gevolgen van
insolventieprocedures voor aanhangige procedures beoordeeld moeten worden in overeenstemming met het
recht van het land waar de procedure aanhangig is. Ofschoon het Court of Appeal Sect. 130(2) en Schedule
B1 1986 Insolvency Act noemde, heeft geen van de gerechten zich gebaseerd op Sect. 130 Insolventiewet
van 1986 of deze toegepast, of enige andere bepaling van het Engelse insolventierecht die voorziet in de
schorsing (‘preclusion’) van enige vorderingen tegen de debiteur, zowel in een aanhangige als een nog te
beginnen procedure. Zoals eerder uiteengezet bepaalt Sect. 130(2) van de Engelse Insolventiewet van 1986
die betrekking heeft op het door de rechtbank afwikkelen van ‘corporate winding-up’, dat nadat een verklaring
van de rechter is gegeven waarmee de winding-up procedure wordt geopend, ‘no action or proceedings shall
be proceeded with or commenced against the company or its property except by the leave of the court and
subject to such terms as the court may impose’. Het recht voortvloeiend uit de jurisprudentie in Engeland
maakt duidelijk, dat deze bepaling ook op arbitrage van toepassing is.
Het oordeel van de overheidsrechters in Engeland viel binnen de discussie over de bepalingen van art. 4 en
15 Insolventieverordening. De uitleg van deze twee bepalingen is niet gemakkelijk en ook is de daarin
gegeven oplossing niet zonder kritiek. Echter, de rechtbanken in Engeland interpreteerden art. 15 overduidelijk
verkeerd en pasten vervolgens het eigen recht verkeerd toe. Het oordeel van de Engelse rechters zou anders
zijn geweest als zij de relevante bepalingen van Engels recht inzake de schorsing van individuele vorderingen
van schuldeisers hadden toegepast, zoals Sect. 130(2) of Schedule B1. Hun conclusie zou dan geweest zijn,
dat de arbitrageprocedure geschorst zou moeten worden totdat de vordering ingebracht zou zijn ter verificatie
in de insolventieprocedure. Hier valt op te merken, dat deze uitspraak in lijn zou zijn met voorgaande
uitspraken door Engelse rechters waarbij sprake was van de werking van een in het EU-land ingestelde
insolventieprocedure op aanhangige rechtszaken in Engeland. In het vonnis van Lawrence Collins J. in

Mazur Media Ltd/Mazur Media GmbH,[28] werd verrassenderwijs gesteld dat Sect. 130(2) 1986 Insolvency
Act, dat stelt dat een in Engeland aanhangige rechterlijke procedure betreffende vorderingen tegen de
schuldenaar in insolventie geschorst moet worden, niet toegepast diende te worden in het geval van
buitenlandse insolventieprocedures. De overweging in de Mazur Media-uitspraak over de interpretatie van
de Verordening en de toepassing van de relevante bepalingen van Sect. 130(2) 1986 Insolvency Act
worden naar het schijnt niet ondersteund door de tekst van de Verordening. Bovendien is het in duidelijke

tegenspraak met de interpretatie van art. 15 Virgos-Schmit Report[29] en wijkt het af van de uitleg van deze

bepaling door de rechtbanken in andere lidstaten, met name in Oostenrijk.[30] De uitspraak in Mazur Media

zal waarschijnlijk velen verrassen. In de ICC-arbitrage 12421[31] waren de arbiters hierover duidelijk verrast,
evenals de partijen en hun vertegenwoordigers.
Men zou verwachten dat de Engelse rechters, evenals de rechters in andere lidstaten van de EU, de
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tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis zouden afwijzen door de Insolventieverordening toe te passen,
indien de toegekende schadevergoeding verzocht zou worden in Engeland. Het Warschause Court of

Appeal[32] heeft echter verrassenderwijs ingestemd met tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis dat
gewezen was in Engeland. Dit zal een grote verrassing geweest zijn voor de andere schuldeisers van
Elektrim die zich aan het schorsingsvereiste hielden en geen toestemming hadden hun rechtshandelingen
door te zetten om zodoende bewijs te leveren voor hun vorderingen in de insolventieprocedure. Het lijkt
een uitnodiging aan elke schuldeiser bij een in Polen ingestelde insolventieprocedure om het principe van

de uitsluiting van individuele vorderingen buiten beschouwing te laten.[33] In contrast hiermee stuurde het

Franse Cour de Cassation in haar recente vonnis[34] een tamelijk ontmoedigende boodschap: een arbitraal
vonnis dat een veroordeling tot betaling tegen de schuldenaar/boedel inhoudt (condemnatoir vonnis) zal niet
erkend worden, zelfs wanneer een schuldeiser uitdrukkelijk verklaart dat hij voornemens is het enkel te
gebruiken om zijn vordering ter verificatie te versterken en uitdrukkelijk uiteenzet, dat hij het niet zal gebruiken
voor enige vordering tot tenuitvoerlegging.
De schuldeisers van Elektrim kunnen proberen tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis te verkrijgen op basis
van de Verdrag van New York van 1958 ook in de rechtsgebieden buiten de EU (waar dus de
Insolventieverordening niet van toepassing is). Of zij daarin al dan niet zouden kunnen slagen, hangt af van de
bepalingen inzake grensoverschrijdende insolventie in het land waar de tenuitvoerlegging wordt verzocht.

3.2 Arbiters en de rechters in Zwitserland
  Onder vergelijkbare omstandigheden kwamen de arbiters en het Tribunal Fédéral in Zwitserland tot een

andere conclusie dan hun collega’s in Engeland. De overweging van het Hof kan als volgt worden
samengevat: het Hof beriep zich op de kwestie van de bevoegdheid (Fähigkeit) om partij te zijn in een arbitrale
procedure in de context van Art. 190 par. 2(b) CPIL (de Zwitserse Federal Code on Private International Law),
dat betrekking heeft op de gronden voor vernietiging van het arbitrale vonnis. Het Hof concludeerde dat een
dergelijke preliminaire kwestie van materieel recht bepalend was voor het besluit over de bevoegdheid en dat
het besluit genomen moest worden op basis van buitenlands recht. Het Hof concludeerde dat verweerder een
rechtspersoon was en onder Pools recht viel. Derhalve moest in overeenstemming met art. 154 jo. art. 155
onder C CPIL (lex fori concursus) de juridische bevoegdheid alsook de bevoegdheid om partij te zijn bij een
arbitrale procedure worden bepaald op basis van Pools recht.
Het Hof conformeerde zich aan de uitspraak van het arbitrale tribunaal dat zich onder andere ook baseerde op
de opinie van de Poolse deskundige. Volgens de zienswijze van de Poolse deskundige op het gebied van
insolventierecht had een van de verweerders (Elektrim) zijn bevoegdheid om partij te zijn bij een arbitrale
procedure verloren door de instelling van de insolventieprocedure. Volgens art. 142 Poolse Faillissementswet,
dat een specifiek aspect van de procedurele bevoegdheid behandelt, verliest een Poolse partij tegen wie een
insolventieprocedure is ingesteld haar subjectieve arbitrabiliteit in een aanhangige arbitrale procedure.
Derhalve had het arbitrale tribunaal zich, volgens het Hof met recht, onbevoegd verklaard.
Niet duidelijk is of deze benadering ook gekozen zou zijn door de Zwitserse rechter wanneer sprake zou zijn
van andere omstandigheden (bijv. indien een bepaling gelijkend op art. 142 Poolse Faillissementswet, die
overigens niet algemeen geaccepteerd is in het vergelijkend insolventierecht, zou ontbreken). Het is in ieder
geval niet een benadering die algemeen navolging zou moeten krijgen wanneer het gaat over de gevolgen van
een insolventieprocedure voor arbitrage en los van de context van het relevante Poolse wetsartikel. De
redenen hiervoor zijn de volgende.
Betwijfeld kan worden of de bepalingen over ‘onbevoegdheid’ op de juiste wijze zijn toegepast in de context
van arbitrale procedures, met name aanhangige arbitrages. Als deze benadering algemeen en altijd toegepast
zou worden, zouden de bepalingen ten aanzien van de rol van de curator in faillissementsprocedures hun
betekenis verliezen. Het zou betekenen, dat er na de instelling van een insolventieprocedure geen arbitrale
procedure ingesteld zou kunnen worden door of tegen de curator. Deze uitkomst zou verrassend zijn, gezien
het feit, dat de curator normaliter bevoegd is om vorderingen te doen en andere rechtshandelingen uit te
voeren en verweer te voeren tegen vorderingen namens de schuldenaar. Bovendien lijkt het niet juist te zijn
om alle bepalingen van insolventierecht rechtstreeks toe te passen met alle gevolgen van het instellen van een
insolventieprocedure zonder dat men zich kan beroepen op de relevante bepalingen inzake de
grensoverschrijdende insolventie. Uiteraard verdienen niet alle regels van insolventierecht een ‘internationale’
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erkenning met de bijbehorende extraterritoriale werking. Enkel die bepalingen die ertoe dienen om de
fundamentele principes van insolventierecht te beschermen, zoals gelijke behandeling van schuldeisers
(binnen een bepaalde ‘rang’ in insolventie) en uitsluiting van individuele vorderingen van schuldeisers, zouden
internationaal erkend moeten worden. Dergelijke bepalingen zijn een uitdrukking van de bescherming van de
basisprincipes van het insolventierecht in overeenstemming met internationaal geaccepteerde standaarden.
De relevante bepaling van art. 142 Poolse Faillissementswet beantwoordt zeer zeker niet aan die definitie
en verdient als zodanig geen ‘internationale’ erkenning. Volgens deze bepaling is er geen arbitrage
mogelijk na de instelling van de faillissementsprocedure. Het is twijfelachtig of dit soort regels in het
algemeen in het belang zijn van de maximalisatie van de boedel en dus in het belang van de schuldeisers.
Het lijkt moeilijk uit te leggen waarom de curator en schuldeisers a priori de mogelijkheid ontnomen wordt
om te kiezen voor voortzetting van de arbitrage als dat efficiënter blijkt te zijn. Een bepaling met een

gelijksoortig resultaat kan ook gevonden worden in de Spaanse Faillissementswet,[35] maar deze heeft
alleen betrekking op nationale arbitrages. Deze bepaling is dus overduidelijk niet bedoeld om door de
rechtbanken of door de arbiters toegepast te worden in verband met ‘internationale’ arbitrage in Spanje.
Ook valt niet te verwachten, dat deze bepaling gevolg kan hebben voor arbitrale procedures in het
buitenland waarbij een Spaanse partij is betrokken tegen wie een faillissementsprocedure in Spanje is

ingesteld.[36] Toch hebben de arbiters en het Hof in Zwitserland gevolg verleend aan een dergelijke bepaling,
waarbij niet verwezen is naar Zwitsers recht inzake de erkenning van een buitenlandse
faillissementsprocedure. Benadrukt dient te worden dat de uitspraak van het Zwitserse Hof inhoudende dat de
buitenlandse insolventieprocedure gevolgen heeft voor de arbitrale procedure op zich niet onjuist is. Enkel de
juridische overweging en het karakteriseren van de relevante vraagstukken als een kwestie van ‘gebrek aan
bevoegdheid’ als een oorzaak van nietigheid van arbitrageovereenkomsten die gesloten zijn vóór de
faillietverklaring, waardoor dan ook een voortzetting van een aanhangige arbitrage onmogelijk wordt gemaakt,
zijn problematisch.

4.Conclusies

De hier geanalyseerde tegenovergestelde eindconclusies in verschillende rechtsgebieden illustreren de
complexiteit van de kwestie van de interactie tussen insolventie en arbitrage, in het bijzonder in internationale
context. Zonder op de juistheid van de gerechtelijke uitspraken onder de gegeven omstandigheden in te gaan, kan
gezegd worden, dat geen van de ingenomen standpunten passende antwoorden geeft voor de juiste benadering in
toekomstige zaken. In zeer algemene termen kan gezegd worden, dat de gevolgen van insolventieprocedures
erkend zouden moeten worden buiten het rechtsgebied waar deze aanhangig zijn, en dus ook door arbiters
gerespecteerd dienen te worden, wanneer deze de doelstellingen en principes ondersteunen van het
insolventierecht welke algemeen geaccepteerd zijn, zoals de uitsluiting van individuele vorderingen. Hetzelfde dient
te gelden voor andere principes die bedoeld zijn voor de maximalisatie van de boedel en de ordelijke verdeling van
de boedel of de reorganisatie van een insolvent bedrijf. In ieder geval zouden de gevolgen die in nationale
insolventieprocedures geaccepteerd zijn ook moeten gelden voor buitenlandse insolventieprocedures. Als de
arbiters en de rechters in Engeland en in Zwitserland gevolg hadden gegeven aan het principe van de uitsluiting
van individuele vorderingen, zouden zij tot dezelfde conclusie zijn gekomen.
Overigens kunnen ook de beginselen van ‘fair trial’ en ‘due process’ erbij betrokken raken, als arbitrageprocedures
ingesteld of voortgezet worden in strijd met het relevante insolventierecht. Dit geldt des te meer doordat de
uitspraken met betrekking tot het instellen of voortzetten van juridische procedures onderworpen kunnen zijn aan
de goedkeuring van rechtbanken die bevoegd zijn inzake insolventie waardoor er sprake zou kunnen zijn van
betrokkenheid van andere schuldeisers.

Voetnoten
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