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1. In bet kader van een tendens naar liberalisering van de internatio
nale arbitrage die de recente wijzigingen aan de arbitragewetgevingen 
van een aantal West-Europese Ianden kenmerkt, werd in Belgie de 
wet van 27 maart 1985 betreffende de nietigverklaring van scheids
rechterlijke uitspraken aangenomen(1). Deze wet vult artikel 1717 
Ger.W. aan met een bepaling die de Belgische rechtbanken enkel 
bevoegd verklaart ten aanzien van vorderingen tot nietigverklaring 
van scheidsrechterlijke uitspraken die gewezen werden in geschillen 
waarbij ten minste een partij een natuurlijke persoon is van Belgische 
nationaliteit of met een verblijfplaats in Belgie of een rechtspersoon 
die in Belgie opgericht werd of er een succursale of enige bedrijfszetel 
heeft. Daarnaast bevat de wet een overgangsbepaling die de wet 
toepasselijk verklaart op de scheidsrechterlijke uitspraken die na 
haar inwerkingtreding gewezen werden(2). Deze bijdrage situeert 
deze wet in het perspectief van recente ontwikkelingen in verband 
met internationale arbitrage in een aantal West-Europese Ianden en 
geeft vervolgens een beknopte commentaar bij de wordingsgeschie
denis en de bepalingen van de wet. 

§ 1. Recente ontwikkelingen van arbitragewetgevingen in West
Europa 

2. De liberalisering van de internationale arbitrage werd door de 

(I) B.S., 13 aprill985, 5106; cf. Rev. Dr. Int. Comp., 1985, 228, Tijdschrift voor Arbitrage, 
1985, 103 en R. W., 1985-86, 277. 
(2) De wet is op 23 aprill985 in werking getreden. De mededeling in de Rev. Dr. Int. Comp., 
I.e., 229 vermeldt verkeerdelijk dat de wet op 13 mei in werking getreden is. 
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Engelse Arbitration Act 1979(3) ingezet. Deze wetgeving was in 
eerste instantie een reactie tegen het misbruik dat door de bij de 
arbitrage betrokken partijen van de ,stated case" of de ,special 
case'' procedure zoals bepaald door section 21 van de Arbitration 
Act 1950, gemaakt werd(4). Deze procedure voorzag immers een 
gerechtelijke controle op de scheidsrechterlijke uitspraken waarbij de 
arbiters rechtsvragen aan de High Court mochten voorleggen of de 
High Court de arbiters daartoe kon dwingen. De extensieve interpre
tatie van deze bepalhlg door de rechtspraak(5) creeerde echter een 
uitweg voor dilatoire maneuvers die met betrekking tot internationa
le arbitrages afbreuk deden aan het prestige van Londen als arbitra
geplaats. Daarnaast kan de Arbitration Act 1979 ook uitgelegd 
worden vanuit de bezorgdheid om de internationale arbitrage te 
Londen aantrekkelijker te maken door haar te ontdoen van de 
gerechtelijke controle door de Engelse rechtbanken(6). 
Beide objectieven werden door de Arbitration Act 1979 verwezen
lijkt(7). Section 1(1) van de Act schaft immers de ,stated case" 
procedure af en vervangt deze door een prejudiciele procedure voor 
de High Court op verzoek van een arbiter of van aile partijen(8). 
Eveneens werd voorzien in een beroep tegen de uitspraak bij de High 
Court mits de toestemming va:nde High·Court·of-het·akkoord van 
aile partijen(9). De High Court zal echter de prejudiciele vraag of 
het beroep tegen een arbitrale beslissing enkel behandelen indien het 
van oordeel is dat de beantwoording van de rechtsvraag, in het licht 
van aile omstandigheden, de rechten van een der partijen wezenlijk 
kan be'invloeden(lO). Dit criterium is echter niet toepasselijk indien 

(3) Arbitration Act 1979, 4 april 1979; krachtens section 8(4) van de Act is deze enkel 
toepasselijk in Engeland en Wales; voor commentaren zie ELLAND-GOLDSMITH, M., ,The 
Arbitration Act 1979", D.P. C./., 1980, 63; GASTAMBIDE, P., ,La loi anglaise de 1979 sur 
!'arbitrage", Rev. Arb., 1979, 447; GoLTZ, H.W., ,Englische Schiedsgerichtsbarkeit", RIW, 
1983, 257; KERR, M., ,The Arbitration Act 1979", 43 Modern Law Review, 1980, 45; 
LITTMAN, M., ,England reconsiders 'the stated case'", 13 Int. Lawyer, 1979, 253; MANN, 
F., ,Das neue englische Schiedsgesetz und die internationale Schiedsgerichtsbarkeit", NJW, 
1979, 1745; ScHMITTHOFF, C., ,The United Kingdom Arbitration Act 1979", in Yearbook 
commercial arbitration, V, 1980, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1980, 231; 
STEYN, J., ,National Report, England'', in Yearbook commercial arbitration, VIII, 1983, ed. 
SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1983, 3; TRIEBEL, V. en LANGE, G., ,Reform des 
englischen Schiedsgerichtsrechts", RIW, 1980, 616. 
(4) Arbitration Act 1950, 14 GE0.6.CH. 27, 28juli 1950. 
(5) KERR, M., I.e., 46; TRIEBEL V. en LANGE, G., I.e., 619. 
(6) KERR, M., I.e., 47; STEYN, J., I.e., 28. 
(7) ELLAND-GoLDSCHMITH, M., I.e., 65-70; GoLTZ, H.W., I.e., 257-258. 
(8) Arbitration Act 1979, section 2(1). 
(9) Arbitration Act 1979, section 1(2) en 1(3). 
(10) Arbitration Act 1979, section 1(4). 
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aile partijen een akkoord bereikten omtrent de prejudiciele procedu
re of bet beroep. 
Deze beperkte gerechtelijke controle op de in Engeland gewezen 
scheidsrechterlijke uitspraken kan bovendien nog verder worden 
uitgehold door een overeenkomst tussen de betrokken partijen (,ex
clusion agreement") die een beroep op de High Court uitsluit. Deze 
mogelijkheid bestaat echter aileen ten aanzien van compromissoire 
bedingen die arbitrage in bet Verenigd Koninkrijk voorzien en voor 
zover ten minste een partij op bet ogenblik van de totstandkoming 
van bet beding (a) geen onderdaan van bet Verenigd Koninkrijk is; 
(b) zijn gewone verblijfplaats niet in bet Verenigd Koninkrijk heeft; 
of (c) geen rechtspersoon is die opgericht werd in bet Verenigd 
Koninkrijk of vanuit het Verenigd Koninkrijk bestuurd en gecontro
leerd wordt(ll). Nochtans blijven ook de in Engeland gewezen 
internationale scheidsrechterlijke uitspraken vatbaar voor vernieti
ging onder section 23(2) van de Arbitration Act 1950 op grond van 
vier restrictief gelnterpreteerde vernietigingsgronden (misconduct by 
the arbitrator, misconduct of the proceedings, improper procure
ment of the arbitration en improper procurement of the award)(12). 

3. In het kader van de hervorming van het Franse procesrecht 
werden op 14 mei 1980 het decreet n° 80-354 betreffende de arbitra
ge(13) en op 12 mei 1981 het decreet n° 81-500 houdende de bepalin
gen van Boek III en IV van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en wijzigingen aan bepaalde bepalingen van dit 
Wetboek(14), afgekondigd(15). Dit laatste decreet bevatte naast de 

(11) Arbitration Act 1979, section 3; cf. MANN, F., I.e., 1746; SCHMITTHOFF, C., I.e., 234: 
DAVID, R., L'arbitrage dans le commerce international, Parijs, Economica, 1982, 520; 
krachtens section 4 van de Arbitration Act 1979 blijven exclusion agreements vooralsnog 
onmogelijk ten aanzien van geschillen voortvloeiend uit verzekeringscontracten, warenbeur
scontracten en geschillen die behoren tot de bevoegdheid van de High Court inzake zeerecht. 
(12) TRIEBEL, V. en LANGE, G., {.c., 619, 624. 
(13) Journal Officiel, 18 mei 1980, 1238; voor commentaren zie DERAINS, Y., ,National 
report, France", in Yearbook commercial arbitration, VI, 1981, ed. SANDERS, P ., ICCA, 
Deventer, Kluwer, 1981, 1; Go DE, P., , ,Legislation fran~aise et communautaire, no 65, Decret 
n° 80-354 du 14mai", Rev. trim. dr. civ., 1980, 833; MEZGER, E., ,Kernpunkte der franzi:isi
schen Reform des Schiedsgerichtswesens", RIW, 1980, 677; RoBERT, J ., ,La legislation 
nouvelle sur !'arbitrage", D., 1980, 189; SEPPALA, C., ,French domestic arbitration law", 
16 Int. Lawyer, 1982, 749; VrATTE, J., ,Une nouvelle reglementation de !'arbitrage", Journ 
Not., 1980, 55721; en de verslagen en debatten van de op 20november 1980 gehouden 
studiedag omtrent ,La reforme du droit de !'arbitrage", Rev. Arb., 1980, 581 e.v. 
(14) Journal Officiel, 14 mei 1981, 1380; het Verslag aan de Eerste Minister werd gepubliceerd 
in een bijlage bij de J.C.P. van 3juni 1981. 
(15) Cf. FoucHARD, P., ,Le nouveau droit fran~ais de !'arbitrage", Rev. Dr. Int. Comp., 
1982, 29; FRAIKIN, G. en BoQUET, A., ,Reforme des recours contre les sentences arbitrales", 
Dr. mar. jr., 1982, 387. 
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codificatie van bestaande bepalingen twee afzonderlijke titels respec
tievelijk omtrent de internationale arbitrage en de erkenning, de 
tenuitvoerlegging en de rechtsmiddelen ten aanzien van in het buiten
land en inzake internationale arbitrage gewezen scheidsrechterlijke 
beslissingen( 16). 
De wijzigingen van de Franse arbitragewetgeving ten opzichte van de 
in Frankrijk gevoerde internationale arbitrate procedures valt niet 
aileen te verklaren door de ijver om een passend antwoord te vinden 
op de Engelse Arbitration Act 1979 en de aantrekkelijkheid van 
Frankrijk als gastland voor internationale arbitrages te behouden 
doch moet ook gezien worden vanuit een aantal technische onvolko
menheden van het decreet van 1980 omtrent de arbitrage(17). Dit 
laatste decreet had immers twijfel gezaaid omtrent de vraag naar de 
toepasselijkheid van zijn dwingende bepalingen op de in Frankrijk 
gevoerde internationale arbitrale procedures. Bovendien was er een 
grote rechtsonzekerheid ontstaan ten aanzien van de rechtsmiddelen 
die men kon aanwenden ten opzichte van de vreemde en de inzake 
internationale arbitrage gewezen arbitrale uitspraken(18). Deze ge
breken van het decreet van 1980 werden dan ook met het decreet van 
1981 ondervangen. 
Ret-decreet beschouwt- elke arbitrage die de internationale handel 
aanbelangt als een internationale arbitrage(19) en laat de bij de 
internationale arbitrage betrokken partijen een grote vrijheid om 
zowel de procedure - niettegenstaande het dwingend karakter van 
de procedurevoorschriften voor de interne arbitrage - als de toepas-

(16) Voor commentaren zie BELLET, P. en MEZGER, E., ,L'arbitrage international dans le 
nouveau code de procedure civile", R.C.D.I.P., 1981, 611; DELVOLVE, J.L., ,France, as a 
forum for international arbitration- the Decree of May 12, 1981", International Contract, 
1981, 421; DERAINS, Y., ,National report, France, supplement on international arbitration", 
in Yearbook commercial arbitration, VI, 1982, ed. SANDERS, P., ICCA. Deventer, Kluwer, 
1982, 3; FoucHARD, P., ,L'arbitrage international en France apres le decret du 12mai 1981, 
Clunet, 1982, 374; GoLDMAN, B., ,La nouvelle reglementation fran~aise de !'arbitrage 
international", in The Act of arbitration, Liber amicorum Pieter Sanders, ed. ScHULTSZ, J. 
en VAN DEN BERG, A.J., Deventer, Kluwer, 1982, 153; LEVEL, P., ,De la reforme de 
!'arbitrage interne ala prochaine reforme de !'arbitrage international", J. C.P., ed. C.I., 1981, 
9540; LEVEL, P., ,La reforme de !'arbitrage international", J.C.P., ed. C.I., 1981, 9899; 
LoussouARN, Y., ,Arbitrage commercial international et droit du commerce international", 
J.T., 1982, 167; MEZGER, E., ,Kernpunkte der Reform des Rechts der internationalen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit in Frankreich", RIW, 1981, 511; RoBERT, J., ,L'arbitrage en 
matiere internationale", D., 1981, 209; en de rapporten van het colloquium van 23 september 
1981 om trent ,La reforme de !'arbitrage international en France", Rev. Arb., 1981, 447 e. v. 
(17) Verslag aan de Eerste Minister, I.e.; DELVOLVE, J.L., I.e., 422; FoucHARD, P. (,Intro
duction: specificite de !'arbitrage international", in La rejorme de /'arbitrage international 
en France, Rev. Arb., 1981,449, 454 en 458) meent dat deze laatste factor bepalend is geweest 
voor de liberalisering van de Franse internationale arbitragewetgeving. 
(18) FOUCHARD, P., I.e., Rev. Arb., 1981, 455-458. 
(19) Artikel 1492 Nouveau Code de Procedure Civile (,N.C.P.C."). 
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selijke rechtsregels te bepalen(20). Bovendien wordt het stelsel van 
de rechtsmiddelen door het decreet duidelijk geregeld. De in Frank
rijk gewezen internationale scheidsrechterlijke uitspraken blijven 
vatbaar voor vernietiging door het Hof van Beroe_p van het rechtsge
bied waarin de uitspraak gewezen werd op grond van vijf limitatief 
opgesomde nietigheidsgronden(21). Dit rechtsmiddel moet eveneens 
aangewend worden indien de tenuitvoerlegging van de scheidsrech
terlijke uitspraak reeds toegekend was doch in dit geval wordt het 
beroep tot vernietiging van rechtswege beschouwd als een beroep 
tegen de uitvoerbaarverklaring(22). Ten slotte is hoger beroep moge
lijk tegen de beslissing die de erkenning of de tenuitvoerlegging van 
de internationale scheidsrechterlijke uitspraak weigert(23). 

4. Naast de Engelse en Franse hervormingen, wijzigden ook Zwe
den, ltalie en Oostenrijk onlangs hun arbitragewetgevingen. Deze 
wijzigingen zijn echter niet zo omvattend als de Engelse en Franse 
hervormingen. In 1976(24) werd in Zweden de vervaltermijn van zes 
maanden waarbinnen de scheidsrechterlijke uitspraak moest gewe
zen worden afgeschaft op voorwaarde dat ten minste een der partijen 
bij het geschil in Zweden geen verblijfplaats heeft(25). Bovendien 
werd een probleem van interne territoriale bevoegdheid opgelost ten 
aanzien van scheidsrechterlijke beslissingen waarbij niet-Zweden 
partij zijn. In dit opzicht werd bepaald dat de gerechten en de 
uitvoeringsambtenaren te Stockholm bevoegd zouden zijn(26). 

5. Bij een wet van 2 februari 1983 wijzigde ook Oostenrijk zijn 
arbitragewetgeving. Met betrekking tot internationale arbitrages 

(20) Artikel 1493-1497 N.C.P.C. 
(21) Artikel1502, 1504 en 1505 N.C.P.C.; deze nietigheidsgronden zijn de volgende: (1) de 
afwezigheid van een geldige overeenkomst tot arbitrage; (2) de onregelmatige samenstelling 
van het scheidsgerecht; (3) de bevoegdheidsoverschrijding door het scheidsgerecht; (4) de 
schending van de rechten van de verdediging; en (5) de strijdigheid van de erkenning of 
tenuitvoerlegging met de internationale openbare orde. 
(22) Artikel1504, tweede lid, N.C.P.C. 
(23) Artikel 1501, N.C.P.C. 
(24) Het partieel karakter van de Zweedse hervorming laat vermoeden dat deze geen invloed 
had op de totstandkoming van de Engelse Arbitration Act 1979. 
(25) HOLMBACK, U. en MANGARD, N., , ,National report, Sweden'', in Yearbook commercial 
arbitration, III, 1978, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1978, 161; HOLMBACK, 
U., ,Commercial arbitration in Sweden", D.P. C.!., 1980, 491, 500; Stockholm Chamber of 
Commerce, Arbitration in Sweden, Stockholm, 1977, 115. 
(26) ,Recent amendments of arbitration statutes, Sweden", in Yearbook commercial arbitra
tion, II, 1977, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1977,227 en Yearbook commercial 
arbitration, VI, 1982, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1982, 68; Stockholm 
Chamber of Commerce, o.c., 179. 
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dient te worden vermeld dat de wijzigingswet een leemte opvult 
inzake de interne territoriale bevoegdheid van de Oostenrijkse ge
rechten in verband met vorderingen tot een gerechtelijke aanduiding 
van een of meer arbiters of tot nietigverklaring van scheidsrechterlij
ke uitspraken. Voortaan zal de door partijen aangewezen rechter of 
de rechter van de plaats van de arbitrage bevoegd zijn. Indien 
desondanks geen bevoegde rechter kan aangewezen worden en de 
Oostenrijkse rechtbanken bij ontstentenis van een overeenkomst tot 
arbitrage niet bevoegd zouden zijn om van het geschil kennis te 
nemen, zijn de rechtbanken te Wenen in ieder geval bevoegd indien 
de arbitrale procedure krachtens de arbitrageovereenkomst in Oos
tenrijk gevoerd werd(27). 
De voormelde wet impliceert vervolgens dat de schending van impe
ratieve bepalingen niet Ianger een nietigheidsgrond voor in Oosten
rijk gewezen arbitrale beslissingen vormt en dat enkel een schending 
van de interne openbare orde of van dwingende verwijzingsregels de 
nietigheid van de scheidsrechterlijke uitspraak met zich kunnen 
meebrengen(28). 

6. Bij wet van 9 februari 1983 werdenin Italie een aantal wijzigingen 
aan het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangebracht. De 
enig relevante wijziging voor de internationale arbitragepraktijk is 
de afschaffing van de vereiste dat aileen Italiaanse staatsburgers als 
scheidsrechters in Italie kunnen zetelen(29). 

7. Ook Nederland is volop bezig aan de herziening van zijn arbitra
gewetgeving. Daartoe werd op 11 juli 1984 bij de Tweede Kamer een 
W etsontwerp houdende hernieuwde vaststelling van regels om trent 
arbitrage in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, inge-

(27) Voor een overzicht van de vroegere toestand en de wijziging zie MELIS, W., , ,Arbitration 
and the courts in Austria - international aspects", in The art of arbitration, Liber amicorum 
Pieter Sanders, ed. ScHULTSZ, J. en VAN DEN BERG, A.J., Deventer, Kluwer, 1982, 253, 
254-256; MELIS, W., A guide to commercial arbitration in Austria, Vienna, Federal Economic 
Chamber, 1983, 10-11; SCHONHERR, F., ,Neuerungen im Schiedsverfahren nach iisterreichi
schem Recht", RIW, 1983, 745-746. 
(28) MELIS, W., ,The art of arbitration", I.e., 257-258; MELIS, W., A guide to commercial 
arbitration in Austria, o.c., 3, 25; ScHONHERR, F., I.e., 746-747. 
(29) BERNINI, G., , ,Recent amendments of arbitration statutes, Italy", in Yearbook commer
cial arbitration, VIII, 1983, SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1983, 327; lMPALLOME
NI, L., ,Une modification au Code de procedure civile en Italie: les nouvelles regles sur 
!'arbitrage", D.P.C.I., 1983, 599. 
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diend(30);~bit ontwerp voegt een nieuw Boek IV aan het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering toe dat in eerste instantie bedoeld 
lijkt als een modernisering van het Nederlandse interne arbitrage
recht(31). Nochtans benadrukt de memorie van toelichting eveneens 
- weze het in ondergeschikte orde- de noodzaak van een wettelijke 
codificatie van de Nederlandse arbitrageregels ter bevordering van 
de keuze van Nederland als arbitrageland bij internationale geschil
len(32). Anderzijds laat het ontwerp wei na specifieke regels uit te 
werken voor in Nederland gevoerde internationale arbitrages. Dit 
werd overigens verantwoord door het feit dat de omschrijving van 
het toepassingsgebied van dergelijke regels uitermate moeilijk is(33). 
Artikel1054, eerste lid, van het ontwerp vormt hierop de belangrijk
ste uitzondering. Het bepaalt dat het scheidsgerecht beslist naar de 
door de partijen aangewezen rechtsregels of, bij afwezigheid van een 
rechtskeuze, volgens de rechtsregels die het scheidsgerecht in aanmer
king acht te komen(34). De herziening van het Nederlandse arbitra
gerecht kan derhalve eerder als een modernisering van het gehele 
arbitragerecht dan als een liberalisering van de internationale arbitra
ge beschouwd worden. 

8. In het kader van de codificatie van het Zwitsers internationaal 
privaatrecht, voorziet hoofdstuk elf van het federaal ontwerp i.p.r.
wet specifieke bepalingen voor de internationale arbitrage(35). Vol-

(30) Voor de tekst van het ontwerp zie Tijdschrift voor Arbitrage, 1984, 228 e.v .; het ontwerp 
bevat in zijn artikelen 1047-1048 en 1051 interessante bepalingen in verband met voeging, 
tussenkomst, vrijwaring en kort geding die perspectieven openen voor meerpartijenarbitrages 
en voor arbitrale kort gedingen. 
(31) SANDERS, P ., ,Herziening van ons arbitragerecht", Adv. Blad, 1981, 145-146; cf. VAN 
DEN BERG, A.J., ,Dient er een aparte Nederlandse wet voor internationale arbitrages te 
komen?", Ars Aequi, 1985, 389. 
(32) ,Memorie van toelichting", Tijdschrijt voor Arbitrage, 1984, 4/19; cf. RoZEMOND, J., 
,De nieuwe arbitragewet", Bouwr., 1984, 877. 
(33) Memorie van toelichting, I.e., 4/19, 51; cf. VAN DEN BERG, A.J., ,Wetsontwerp nieuwe 
arbitragewet", Tijdschrijt voor Arbitrage, 1984, 171, 172-173; voor een kritiek op het 
dwingend karakter van de Nederlandse procedurewet ten aanzien van internationale arbitrages 
zie HARDENBERG, L., ,De overeenkomst tot arbitrage", N.J.B., 1985, 517, 519. 
(34) VAN DEN BERG, A.J., /.c., 199-200; ROZENBERG, J., I.e., 880. 
(35) Zie KusTER, E., ,Zurich, siege d'arbitrage international", Rev. Arb., 1982, 3, 33; 
BRINER, R., , Update of national reports, Switzerland", in Yearbook commercial arbitration, 
VI, 1982, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1982, 70, 72-73; ,Bundesgesetz uber 
das internationale Privatrecht, Schlussbericht der Expertenkomrnission zum Gesetzesent
wurf", in Schweizer Studien zum internationalen Recht, Volume 13, Zurich, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, 1979, 288-302, 353-355; ,Message concernant une loi federate sur le 
droitinternationalprive du IOnovembre 1982", Conseilfederal suisse, 1982, 188-198, 243-245. 
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gens artikel171 van het ontwerp zijn deze bepalingen toepasselijk op 
arbitrages die plaatsvinden in Zwitserland indien op het ogenblik van 
het sluiten van de overeenkomst tot arbitrage minstens een partij 
haar woonplaats buiten Zwitserland heeft. Indien geen der partijen 
in Zwitserland een woonplaats, verblijfplaats of bedrijfszetel heeft, 
laat artikel178 van het ontwerp toe dat partijen na de samenstelling 
van het scheidsgerecht afstand doen van eventuele rechtsmiddelen 
die zij tegen de scheidsrechterlijke uitspraak voor Zwitserse gerech
ten zouden kunnen instellen. In dit verband bepaalt het ontwerp 
eveneens dat een Zwitserse rechter een dergelijke uitspraak kan 
toetsen aan de weigeringsgronden vervat in artikel V van het V erdrag 
van New York van 10juni 1958 over de erkenning en tenuitvoerleg
ging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, indien de ten
uitvoerlegging in Zwitserland zou gevraagd worden. De vereiste 
dat partijen slechts na de samenstelling van het scheidsgerecht van 
het nietigheidsmiddel afstand kunnen doen, kan er echter toe leiden 
dat partijen, eens het geschil ontstaan, weinig geneigd zullen zijn 
om van de door het ontwerp geschapen rnogelijkheid gebruik te 
rnaken. 

9. · Als besluit van-dit beknopt -rec:htsvergelijkend overzicht, kan 
gesteld worden dat aileen de Engelse Arbitration Act 1979, het 
Franse decreet van 1981 en het Zwitsers ontwerp als een werkelijke 
liberalisering van de internationale arbitrage kunnen beschouwd 
worden. De Engelse Arbitration Act 1979 realiseert dit objectief door 
partijen de rnogelijkheid te geven de gerechtelijke controle van de 
uitspraak ten gronde contractueel uit te sluiten. In Frankrijk wordt 
dit bereikt door specifieke unilaterale internationale arbitrageregels 
op te leggen. Ten slotte biedt het Zwitsers ontwerp partijen de 
rnogelijkheid om, na de samenstelling van het scheidsgerecht, de 
nietigverklaring van de internationale scheidsrechterlijke uitspraak 
in Zwitserland contractueel uit te sluiten. In Engeland en Frankrijk 
behouden de nationale gerechten echter een- zij het beperkte
vernietigingsbevoegdheid ten opzichte van de op hun grondgebied 
gewezen internationale scheidsrechterlijke uitspraken. 

§ 2. De wet van 27 maart 1985 

2 .1. Wordingsgeschiedenis 

10. Aan de basis van de wet ligt een door Prof. M. Storrne in 1981 
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in de Senaat ingediend wetvoorstel(36) dat door de ontbinding van 
het parlement vervallen was doch opnieuw en ongewijzigd door de 
senatoren Cooreman en Verbist ingediend werd(37). Het wetsvoor
stel wordt in de toelichting verantwoord door een verwijzing naar de 
liberalisering van de Engelse arbitragewetgeving. Met de bedoeling 
om van Belgie - naast de grote buitenlandse arbitragecentra zoals 
London, Parijs, Stockholm, Geneve en Zurich- ook een belangrij
ke zetel van internationale arbitrage te maken, werd voorgesteld om 
internationale scheidsrechterlijke uitspraken aan de vernietigingsbe
voegdheid van de Belgische rechtbanken te onttrekken(38). 

11. Het wetsvoorstel kreeg de steun van de Minister van Justitie en 
werd eenparig goedgekeurd in de commissies van justitie en de 
openbare vergaderingen van Kamer en Senaat. Het verslag van de 
Senaatscommissies voor de Justitie(39) beklemtoont in dit opzicht de 
troeven waarover Belgie ingevolge zijn geografische Jigging en de 
talenkennis van zijn burgers beschikt om haar bevoorrechte positie 
als centrum van internationale arbitrage te behouden(40). Bovendien 
stelt het verslag dat de procedure tot vernietiging van uitspraken 
waarmee Belgie geen enkel aanknopingspunt vertoont nodeloos be
lastend voor de Belgische rechter is(41). Het verslag van de Kamer
commissie voor de J ustitie voegt daar bovendien aan toe dat de 
goedkeuring van het wetsontwerp zal bijdragen tot de vermindering 
van de gerechtelijke achterstand(42). 

12. In tegenstelling met de hierboven beschreven rechtsstelsels lijkt 
de Belgische wet exclusief gei'nspireerd door de bekommernis om van 
Belgie een attractieve vestigingsplaats voor internationale arbitrages 
te maken. Nochtans beschouwen de parlementaire commissieversla-

(36) Pari. St., Senaat, 1980-81, nr. 582/1; cf. FETTWEIS, A., ,Propos final", inHet scheidsge
recht, ed. JEUNE BARREAU, Brussels, 1983, 144, 148; zie ook SToRME, M., ,De bindende 
derden beslissing of het bindend ad vies als middel ter voorkoming van gedingen", T.P.R., 
1984, 1243, 1267 waar de auteur de tendens signaleert om vooral de internationale arbitrage 
sneller en soepeler te Iaten verlopen. 
(37) Pari. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1. 
(38) Part. St., Senaat, 1980-81, nr. 582/1, 1 en Part. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1, 1. 
(39) Verslag Weckx, Part. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/2. 
(40) Verslag Weckx, Part. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/2, 1-2; het verslag geeft in dit opzicht 
een verkeerde interpretatie van de toelichting bij het wetsvoorstel Storme dat de bedoeling 
weergaf om van Belgie een belangrijk arbitragecentrum te maken; over de bescheiden rol van 
Brussel als arbitragecentrum zie VAN HourrE, H., ,Internationale arbitrage in Belgie", in 
Het scheidsgerecht, ed. JEUNE BARREAU, Brussel, 1983, 89, 92. 
(41) Verslag Weckx, Part. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/2, 2. 
(42) Verslag Verhaegen, Part. St., Kamer, 1984-85, nr.1037/2. 
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gen de uitschakeling van de gerechtelijke controle ten aanzien van 
internationale scheidsrechterlijke uitspraken eveneens als een middel 
om de gerechtelijke achterstand weg te werken(43). Ben verminderde 
overbelasting van de rechterlijke macht is evenwel eerder te beschou
wen als een (wellicht te verwaarlozen) neveneffect van de wet van 
27 maart 1985 dan als een determinerende factor achter de totstand
koming van deze wet. 

2.2. Toepassingsgebied 

13. Artike11 van de wet van 27 maart 1985 heft de bevoegdheid van 
Belgische gerechten om arbitrale beslissingen nietig te verklaren op 
door aan artikel 1717 Ger. W., dat de territoriale bevoegdheid regelt 
in verband met de toepassing van bet Belgisch arbitragerecht(44), een 
nummer 4 toe te voegen. Deze bepaling laat de Belgische rechtbanken 
slechts toe van een vordering tot nietigverklaring kennis te nemen 
wanneer ten minste een partij bij bet geschil waarover de scheidsrech
terlijke uitspraak gewezen werd een natuurlijke persoon is van )3elgi
sche nationaliteit of met een verblijfplaats in Belgie of een rechtsper
soon die in Belgie opgericht werd of er een succursale of enige 
bedrijfszetel heeft. -

14. Het nieuwe artikel 1717, 4°, Ger.W. stelt niet expliciet als 
vereiste dat de arbitrageprocedure zich in Belgie afspeelt(45). Ben 
dergelijke vereiste was niet noodzakelijk aangezien algemeen aan
vaard wordt dat de gerechtelijke controle van de Belgische gerechten 
zich enkel uitstrekt over de in Belgie gewezen scheidsrechterlijke 
uitspraken ongeacht de toegepaste procedureregels(46). Indien par
tijen echter overeenkwamen de procedure in Belgie onder vreemd 
procedurerecht te voeren, zou de onbevoegdheid van de Belgische 
gerechten echter niet beletten dat de scheidsrechterlijke beslissing in 
bet buitenland zou kunnen nietig verklaard worden. Dit zou echter 

(43) Zie voetnoten 4I en 42. 
(44) BOEHLE, A., ,Arbitrage, een analyse van de wet", T.P.R., I973, 3, 4I; DERMINE, L., 
L'arbitrage commercial en Belgique, Brussel, Larcier, I975, 95. 
(45) De toelichting bij de wetsvoorstellen Storme en Cooreman-Verbist stelt echter wel deze 
vereiste, zie Pari. St., Senaat, I980-8I, nr. 582/I, I en Pari. St., Senaat, I982-83, nr. 513/I, 
I; de commissieverslagen bevatten dienaangaande geen duidelijke aanwijzingen. Daarentegen 
refereert de Engelse Arbitration Act 1979 in section 3(7) naar de plaats van arbitrage ten 
aanzien van de geldigheid van ,exclusion agreements". 
(46) VAN HourrE, H., ,La loi applicable a !'arbitrage commercial international", Rev. Dr. 
Int. Camp., 1980, 285, 290-293; HuYS, M. en KEuTGEN, G., L'arbitrage en droit beige et 
international, Brussel, Bruylant, I98I, 395, 600-601; KRINGS, E., ,L'execution des sentences 
arbitrales", Rev. Dr. Int. Camp., I976, I8I, I98. 
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enkel gebeuren indien het recht van de vreemde rechter - zoals 
bijvoorbeeld in Frankrijk en in de Duitse Bondsrepubliek - de 
nationaliteit van de arbitrate uitspraak niet bepaalt op grond van de 
arbitrageplaats doch op basis van de toegepaste procedureregels. 
Indien de op de arbitrage toepasselijke procedurewet alsdan de wet 
van de aangezochte rechter is, zal deze de uitspraak als een inlandse 
en niet als een Belgische beschouwen en er een volledige rechtsmacht 
over uitoefenen. 

15. De wet omschrijft de notie van internationale arbitrage aan de 
hand van een vanuit Belgisch perspectief geformuleerd personeel 
criterium. De wet geldt immers enkel indien geen der partijen een 
natuurlijke persoon is van Belgische nationaliteit of met een verblijf
plaats in Belgie of een rechtspersoon die in Belgie opgericht werd of 
alhier een succursale of enige bedrijfszetel heeft. De gestelde vereis
ten moeten - in tegenstelling met de Engelse Arbitration Act 1979 
- door beide partijen vervuld worden. Dit verschil met de Engelse 
wetgeving wordt ten volle verantwoord aangezien de wet de controle 
van Belgische gerechten op internationale arbitrate beslissingen volle
dig uitsluit, terwijl de Engelse wetgeving vernietiging op grond van 
misconduct blijft toestaan. 

16. De wet van 27 maart 1985 stelt geen vereisten naar de aard of 
de lokalisatie van de geschillen die voor het uitzonderingsregime van 
de internationale arbitrage in aanmerking komen. Evenmin worden 
beperkingen gesteld op arbitrages die in Belgie tussen vreemdelingen 
van dezelfde nationaliteit zouden plaatsvinden. 

17. De bepaling ten aanzien van fysische personen gelijkt sterk op 
deze in section 3(7) van de Engelse Arbitration Act 1979 (, ... an 
individual who is a national of, or habitually resident in, ... ").Ten 
aanzien van de natuurlijke personen van Belgische nationaliteit 
zullen wellicht weinig interpretatieproblemen rijzen. Daarnaast 
wordt het begrip ,verblijfplaats" dat op de niet-Belgen toepasselijk 
is, niet gedefinieerd. Hierbij moet wellicht de verblijfplaats in de zin 
van artikel 36 Ger.W. begrepen worden als iedere andere vestiging 
zoals onder meer de plaats waar de persoon kantoor houdt of een 
handels- of nijverheidszaak drijft. 

18. Aangezien de liberalisering van de internationale arbitrage zich 
echter vooral tot vreemde vennootschappen zal richten, vertonen de 
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bepalingen van de wet aangaande de rechtspersonen een veel groter 
belang. In dit opzicht vertoont de wet een gelijkenis en een verschil 
met section 3(7) van de Engelse Arbitration Act 1979. De gelijkenis 
bestaat erin dat de plaats van oprichting van de rechtspersoon (,, ... 
a body corporate which is incorporated in ... ") als criterium gehan
teerd wordt. In dit opzicht moet opgemerkt worden dat dit criterium 
weliswaar kenmerkend is voor de nationaliteitsbepaling van rechts
personen naar Engels recht doch niet naar Belgisch recht(47). De wet 
verschilt van de Engelse Arbitration Act 1979 daar niet vereist wordt 
dat de rechtspersoon in Belgie bestuurd en gecontroleerd wordt (,, ... 
whose central management and control is exercised in ... "). Dit 
criterium dat veel meer dan de incorporatieleer de weergave is van 
de Belgische principes inzake de nationaliteit van Belgische vennoot
schappen, werd echter niet door de wet overgenomen(48). De afwij
king van de in Belgie vigerende zetelleer is vooral belangrijk voor in 
bet buitenland opgerichte rechtspersonen die naar Belgische normen 
als Belgische rechtspersonen beschouwd worden doordat zij hun 
werkelijke zetel in Belgie hebben (onder andere na een internationale 
zetelverplaatsing). Deze rechtspersonen verliezen immers de bescher
ming van de gerechtelijke controle door Belgische rechtbanken ten 
aanzierr van in Belgie gewezen scheidsrechterlijke uitspraken indien 
de overige in de procedure betrokken partijen evenmin de vereisten 
van artikel 1717, 4°, Ger.W. vervullen. Daarenboven kunnen in 
Belgie opgerichte rechtspersonen die hun werkelijke zetel in het 
buitenland hebben dan weer niet van de liberalisering van de Belgi
sche arbitragewetgeving genieten. Een uitweg uit de voormelde moei
lijkheden ligt niet onmiddellijk voor de hand. Naast de duidelijke 
formulering van de wettekst, kan vermeld worden dat de toelichtin
gen bij de respectieve wetsvoorstellen duidelijk refereren naar rechts
personen die de Belgische nationaliteit bezitten(49). Uit deze gege-

(47) Voor Belgie zie artikel 197 Vennootschappenwet en BoucKAERT, F., ,Overzicht van 
rechtspraak, Internationaal Privaatrecht (1965-84) - De vennootschappen", T.P.R., 1984, 
1329, 1489; DESMET, A. en FREDERICQ, S., ,Le transfert du siege social", in Rapports des 
juristes belges, V" Congres international de droit compare, Brussel, Bruylant, 1958, 147, 
148-151; FREDERICQ, S., ,De onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen 
in de Europese Economische gemeenschap", in Recht in beweging, Opstellen aangeboden aan 
Prof. Dr. Ridder R. Victor, I, Antwerpen, Kluwer, 1973, 501, 503; RIGAUX, F., Droit 
international prive, II, Brussel, Larcier, 1979, 136; VANDER ELST, R., Droit international prive 
beige et droit conventionnel international, I, Brussel, Bruylant, 1983, 245. 
(48) Cf. de mening van Huvs, M. (,La sixieme partie du Code Judiciaire sur I' arbitrage -
dix annees d'experience", in Het scheidsgerecht, ed. JEUNE BARREAU, Brussel, 1983, 11, 21) 
en HuYs, M. en KEUTGEN, G. (o.c., 650) waarnit men zou kunnen afleiden dat deze auteurs 
menen dat de wet de verwoording is van bet Belgisch nationaliteitscriterium voor rechtsperso
nen. 
(49) Part. St., Senaat, 1980-81, nr. 582/1, 1-2 en Part. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1, 1-2. 
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vens is echter moeilijk af te leiden of de intentie aanwezig was om 
al dan niet van de bestaande beginselen inzake nationaliteit van 
rechtspersonen af te wijken. Nochtans kan de mening verdedigd 
worden dat een in het buitenland opgerichte rechtspersoon die zijn 
werkelijke zetel in Belgie heeft over een succursale of een bedrijfsze
tel in Belgie beschikt, zoals gesteld in de laatste zinsnede van artikel 
1717, 4°, Ger.W. Dit impliceert dat deze laatste notie(50), die in het 
gemeen recht gerelateerd wordt aan vennootschappen met een werke
lijke zetel buiten Belgie, hier omwille van haar context betrokken 
wordt op vennootschappen die buiten Belgie opgericht werden. Deze 
interpretatie lost echter het probleem niet op ten aanzien van de in 
Belgie opgerichte vennootschappen met werkelijke zetel buiten Bel
gie die binnen het toepassingsveld van de wet van 27 maart 1985 
blijven. 

19. Bovendien mag geen der partijen een rechtspersoon zijn die in 
Belgie een succursale of enige bedrijfszetel heeft. Naast het hierboven 
vermelde probleem, kan opgemerkt worden dat de Nederlandse tekst 
van de wet - in tegenstelling met de Franse tekst - niet overeen
stemt met de bewoordingen van artikel 198 Vennootschappen
wet(51). De Franse tekst lijkt er echter op te wijzen dat de aan artikel 
198 Vennootschappenwet door rechtspraak en rechtsleer gegeven 
interpretatie hier toepasselijk blijft. Dit impliceert dat vennootschap
pen die in Belgie activiteiten ontplooien zonder te beantwoorden aan 
de criteria van artikel198 Vennootschappenwet, niet aan de vereisten 
van artikel 1717, 4°, Ger. W. voldoen. De toepassingsvereisten van 
artikel198 Vennootschappenwet moeten derhalve als minimale aan
knopingsfactoren met Belgie beschouwd worden die de controle van 
de Belgische gerechten rechtvaardigen. 

20. Ten slotte geeft de wet geen antwoord op de vraag naar het 
ogenblik waarop partijen aan haar toepassingsvereisten moeten vol
doen. Section 3(7) van de Engelse Arbitration Act 1979 en artikel171 
van het Zwitsers ontwerp bepalen in dit opzicht dat de vereisten 
ratione personae op het ogenblik van de totstandkoming van het 

(50) Zie artikel 198 Vennootschappenwet; voor de interpretatie van deze notie zie RIGAUX, 
F., ,La notion de 'succursale' d'une societe etrangere en droit beige", in Liber amicorum 
baron Louis Fredericq, II, Gent, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1965, 815; BoucKAERT, F., 
I.e., 1492-1493. 
(51) Dit geldt zowel ten aanzien van de terminologie van dit artikel zoals vastgesteld bij de 
wet van 26mei 1983 (B.S., 19 januari 1984) houdende de Nederlandse tekst van de Vennoot
schappenwet als van de voordien geldende bepaling. 
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arbitraal beding moeten vervuld zijn. Aangezien het om een bevoegd
heidsbepaling gaat mag, bij ontstentenis van een afwijkende bepa
ling, aangenomen worden dat de wettelijke vereisten beoordeeld 
worden op het ogenblik van de inleiding van het geding tot nietigver
klaring van de scheidsrechterlijke uitspraak(52). Deze oplossing is 
niet erg gelukkig daar bepaalde aanknopingsfactoren zoals de Belgi
sche verblijfplaats of het Belgische bijkantoor voor verandering 
vatbaar zijn of door partijen manipuleerbaar zijn en verwachtingen 
om het geschil al dan niet door Belgische gerechten gecontroleerd te 
zien, kunnen ondergraven(53). 

2.3. Draagwijdte van de onbevoegdheid van de Belgische gerechten 

21. De draagwijdte van de uitschakeling van de gerechtelijke contro
le op de in Belgie gewezen internationale scheidsrechterlijke uitspra
ken kan het best beoordeeld worden door de uitgeschakelde nietig
heidsgronden te overlopen. Aangezien de wet van 27 maart 1985 
gebouwd werd op de premisse dat de controle op de arbitrale beslis
sing beter in het buitenland gebeurt in het kader van de exequaturpro
cedure(54), zal eveneens op basis van het verdragsrecht getoetst 
worden in hoeverre voormelde nietigheidsgronden hun equivalent 
vinden in de door de vreemde rechter verrichte exequaturcontrole. 
In dit verband kan vermeld worden dat Belgie inzake erkenning en 
tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken partij is bij de 
volgende verdragen: (a) het multilateraal Verdrag van Geneve van 
26september 1927(55); (b) het multilateraal Verdrag van New York 
van 10 juni 1958 dat het V erdrag van Geneve van 26 september 1927 
tussen verdragstaten vervangen heeft(56); (c) het Europees Verdrag 
inzake de internationale handelsarbitrage van 21 april 1961 dat de 
controle door de exequaturrechter zoals voorzien door het Verdrag 
van New York verder beperkt(57); en (d) de door Belgie met Frank-

(52) Cf. LAENENS, J ., ,Overzicht van de rechtspraak (1970-1978), De bevoegdheid", T.P.R., 
1979, 247, 254, 260, 311 alsook Cass., 18mei 1984, T.B.H., 1984, 506. 
(53) Dit was trouwens de reden waarom de Engelse wetgever een andere oplossing verkoos; 
zie KERR, M., I.e., 56. 
(54) Pari. St., Senaat, 1980-81, 582/1, 2 en Pari. St., Senaat, 1982-83, 51311, 2. 
(55) Verdrag van Geneve van 26september 1927, betreffende de erkenning en de uitvoering 
der vreemde scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij wet van 15 april1929, B.S., 11 juli 
1929. 
(56) Verdrag van New York van lOjuni 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van 
buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975, B.S., 15 no
vember 1975. 
(57) Europees Verdrag inzake de internationale handelsarbitrage van 21 april 1961, goedge
keurd bij wet van 19 juli 1975, B.S., 17 februari 1976. 
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rijk, Nederland, de Duitse Bondsrepubliek, Zwitserland en Oosten
rijk gesloten bilaterale verdragen omtrent erkenning en tenuitvoer
legging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspra
ken(58) die door partijen nog inroepbaar zijn in zoverre ze gunstiger 
bepalingen bevatten dan het V erdrag van New York van 10 juni 1958. 

22. Indien de scheidsrechterlijke uitspraak strijdig is met de openba
re orde ofindien het geschil naar Belgisch recht niet vatbaar was voor 
beslechting door arbitrage verkrijgt de scheidsrechterlijke beslissing 
in Belgie geen gezag van gewijsde en is ze niet vatbaar voor uitvoer
baarverklaring door een Belgische rechter(59). De vreemde exequa
turrechter zou in dit geval, op verzoek van de partij tegen wie de 
tenuitvoerlegging benaarstigd wordt, kunnen beslissen het exequatur 
te weigeren op grond van het feit dat de uitspraak in de oorsprongs
staat niet bindend of vatbaar voor tenuitvoerlegging geworden is(60). 
De naar Belgische normen te beoordelen openbare orde of vatbaar
heid voor arbitrage kunnen hierdoor blijven doorwerken in de exe
quaturprocedure, alhoewel de partijen met Belgie geen andere aan
knopingspunten dan de arbitrageplaats hebben. 

23. Vervolgens impliceert de wet van 27 maart 1985 dat de in Belgie 
inzake internationale arbitrage gewezen scheidsrechterlijke beslissin-

(58) Overeenkomst tussen Belgie en Frankrijk van Sjuli 1899 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, het gezag en de uitvoering van de rechterlijke uitspraken, van de scheidsrechter
lijke uitspraken en de rechtsgeldige akten, goedgekeurd bij wet van 31 maart 1900, B.S., 
30-31 juli 1900; Verdrag van 28 maart 1925 gesloten tussen Belgie en Nederland betreffende 
de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag 
en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van 
authentieke akten, goedgekeurd bij wet van 16 augustus 1926, B.S. 27 juli 1929; Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland van 30 juni 1958 betreffende de 
erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, scheidsrechterlijke 
uitspraken en authentieke akten in burgerlijke of in handelzaken, goedgekeurd bij wet van 
10augustus 1960, B.S., 18november 1960; Overeenkomst tussen Belgie en Zwitserland van 
29 april1959 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en van 
scheidsrechterlijke uitspraken, goedgekeurd bij wet van 21 mei 1962, B.S., 11 september 1962; 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de Republiek Oostenrijk van 16juni 1959 
betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, 
scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in burgerlijke zaken en in handelszaken, 
goedgekeurd bij wet van to augustus 1960, B.S., 28 oktober 1961. Krachtens artikel6(2) van 
het verdrag met Oostenrijk is echter het Verdrag van New York tussen Belgie en Oostenrijk 
toepasselijk. 
(59) Artike11703 en 1710, 3°, Ger.W.; zie HoRSMANS, G., ,De scheidsrechterlijke uitspraak, 
de overeenkomst tot arbitrage en de Belgische interne open bare orde", T.P.R., 1979, 231, 
235-237; voor de interpretatie van het begrip openbare orde dat ook imperatieve bepalingen 
bevat zie KRINGS, E., I.e., 186. 
(60) Artikel V, § 1(e) Verdrag van New York; artikel1(d) Verdrag van Geneve van 1927. VAN 
DEN BERG, (o.c., 341-346, 357) pleit in dit opzicht echter voor een autonome interpretatie van 
het begrip ,bindend" in artikel V, § 1(e) van het Verdrag van New York zonder verwijzing 
naar het recht van de arbitrageplaats. 
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gen die (a) door bedrog verkregen werden; (b) gegrond werden op 
een bewijsmiddel dat bij een in kracht van gewijsde gegaan rechter
lijk vonnis vals verklaard is of erkend werd vals te zijn; of (c) gewezen 
werden zonder een stuk of een ander bewijs dat van beslissende 
invloed op de uitspraak zou zijn geweest en dat pas na de uitspraak 
is ontdekt en door toedoen van de tegenpartij is achtergehouden(61), 
in Belgie niet vernietigbaar zijn. De erkenning of tenuitvoerlegging 
van dergelijke uitspraken zou echter in bepaalde gevallen door de 
vreemde exequaturrechter op grond van de exceptie van internationa
le openbare orde kunnen geweigerd worden(62). Toch moet betreurd 
worden dat de bevoegdheid van de Belgische gerechten ten aanzien 
van deze nietigheidsgronden niet behouden werd(63). 

24. De uitschakeling van de controle van de Belgische gerechten op 
het schriftelijk karakter van de scheidsrechterlijke uitspraak zal 
weinig problemen opleveren daar de erkennings- of tenuitvoerleg
gingsprocedure deze noodzakelijk maakt. Voortaan valt de controle 
eveneens weg op de vereiste van de ondertekening van de uitspraak 
door een meerderheid der arbiters en op de eventuele vermelding dat 
bepaalde arbiters de uitspraak niet ondertekend hebben. Ben gebrek
kige motivering van de uitspraak of de tegenstrijdigheid van de 
bepalingen van de uitspraak ontsnappen ook aan elke controle in 
Belgie. Aangezien de motiveringsvereiste naar Belgisch recht de 
openbare orde raakt(64), zou een vreemde exequaturrechter de er
kenning of tenuitvoerlegging van een niet gemotiveerde uitspraak 
kunnen weigeren op basis van de redenering dat de uitspraak dan ook 
naar Belgisch recht geen gezag van gewijsde verkregen heeft en 
derhalve niet bindend of vatbaar voor tenuitvoerlegging geworden 
is(65). 

25. De vreemde exequaturrechter zal de erkenning of tenuitvoerleg-

(61) Artikel 1704, 3°, Ger.W. 
(62) Artikel V, §2(b) Verdrag van New York, artikell(e) Verdrag van Geneve van 1927. 
(63) Ben analoog probleem doet zich ook voor onder het herziene Franse recht; voor een 
kritiek zie BELLET, P., en MEZGER, E., I.e., 654-655. De Oostenrijkse hervorming heeft in 
de mogelijkheid voorzien dat ondernemingen zowel in inlandse als internationale arbitrages 
de herroeping van het gewijsde als rechtsmiddel contractueel uitsluiten, cf. MEus, W., 
,National reports, Austria", in Yearbook commercial arbitration, IV, 1979, ed. SANDERS, 
P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1979, 21, 40; MELIS, W., ,The art of arbitration", I.e., 257; 
MELIS, W., A guide to commercial arbitration in Austria, o.c., 26; ScHONHERR, F., I.e., 747. 
(64) HuYs, M., en KEuTGEN, G., o.c. 368; het valt echter te betwijfelen of een gebrekkige 
motivering of een tegenstrijdigheid tussen de motieven en het dispositief de openbare orde 
raken. 
(65) Zie voetnoot 60. 
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ging op grond van het Verdrag van New York, het Europees Verdrag 
van Geneve van 1961 of het Verdrag van Geneve van 1927 eveneens 
kunnen weigeren indien (a) er geen geldige overeenkomst tot arbitra
ge is; (b) het scheidsgerecht zijn rechtsmacht of zijn bevoegdheid 
heeft overschreden; of (c) indien de rechten van de verdediging 
geschonden werden. Het parallellisme dat in deze gevallen bestaat 
tussen de in artikel1704 Ger. W. genoemde nietigheidsgronden en de 
in voormelde verdragen vernoemde gronden tot weigering van exe
quatur, impliceert dat in deie gevallen een controle door de exequa
turrechter mogelijk blijft(66). Dit geldt echter niet indien het scheids
gerecht heeft nagelaten uitspraak te doen over een of meer geschil
punten die niet kunnen worden gescheiden van deze waarover wei 
uitspraak is gedaan. 

26. Ten aanzien van een onregelmatig samengesteld scheidsgerecht 
kan opgemerkt worden dat de vreemde exequaturrechter hier enkel 
zal intervenieren om het exequatur te weigeren van een beslissing van 
een naar Belgisch recllt onregelmatig samengesteld scheidsgerecht, 
indien partijen geen overeenkomst omtrent de samenstelling van het 
scheidsgerecht gemaakt hadden(67). Deze beperkte controle van de 
exequaturrechter kan echter gerelativeerd worden daar artikel 1704, 
5°, Ger. W. deie controle reeds uitsluit ten aanzien van wrakings- en 
uitsluitingsgronden efi bovendien bepaalt dat partijen hun recht 
verwerkt hebben indien zij op de hoogte waren van de onregelmatige 
samenstelling doch deze niet tijdens de loop van het geding ingeroe
pen hadden. 

27. Ten slotte bepaalt artikel 1704, 2°, g, Ger. W. dat de schending 
van voor het scheidsgerecht dwingend voorgeschreven regels de 
nietigheid van de uitspraak met zich kan meebrengen voor zover deze 
schending van invloed geweest is op de scheidsrechterlijke uitspraak. 
Met deze nietigheid aangetaste uitspraken zullen in het buitenland 
niet erkend of tenuitvoergelegd worden indien de schending van deze 
procedureregels als een schending van de rechten van de verdediging, 
als een schending van de door partijen gekozen procedureregels of, 

(66) Artikel V, § l(a), (b) en (c), Verdrag van New York: artikel9(l)(a), (b) en (c) Europees 
Verdrag van Geneve; artikel l(a) en 2(b) en (c) Verdrag van Geneve van 1927. Uit deze 
bepalingen kan afgeleid worden dat de exequaturrechter niet altijd Belgisch recht zal toepassen 
ten opzichte van de geldigheid van de overeenkomst tot arbitrage. 
(67) Artikel V, § l(d) Verdrag van New York; artikel 9(l)(d) Europees Verdrag van Geneve. 
Artikell(c) van het Verdrag van Geneve van 1927 is hieromtrent onduidelijk. 
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bij ontstentenis van een dergelijke keuze, als een schending van 
dwingende Belgische procedureregels kan beschouwd worden(68). 

28. De opportuniteit om- in tegenstelling met Engeland en Frank
rijk - een algemene onbevoegdheid van de Belgische rechtbanken 
te aanvaarden ten aanzien van de nietigverklaring van in Belgie 
inzake internationale arbitrage gewezen scheidsrechterlijke beslissin
gen werd door Van Houtte(69) betwijfeld. De ,hands-off" hou
ding(70) van de Belgische gerechten zou immers tot rechtsonzeker
heid leiden doordat bepaalde arbitrale beslissingen die dermate fout 
zijn toch ad perpetuum blijven bestaan en zelfs in bepaalde staten 
tenuitvoergelegd worden(71). Daarnaast zou het gevaar bestaan dat 
dergelijke uitspraken aanleiding geven tot een veelheid aan exequa
turprocedures in verschillende landen(72). Beide gevaren lijken ech
ter niet zo fundamenteel. De onbevoegdheid van de Belgische recht
banken ontneemt de verwerende partij weliswaar de vernietigingsac
tie doch de mogelijkheid bestaat nog steeds om tegen de beslissing 
waarbij het exequatur van de uitspraak toegestaan wordt, op te 
komen. Bovendien kan men zich afvragen of het risico van een 
accidentele tenuitvoerlegging van een manifest foutieve uitspraak of 
het gevaar van eindeloze verwikkelingen -in diverse exequaturproce
dures wel zo groot zijn. Door de verliezende partij in Belgie de 
mogelijkheid te ontnemen dilatoire procedures in te stellen, heeft de 
wet van 27 maart 1985 duidelijk gekozen voor een versnelde afhande
ling van de tegen internationale scheidsrechterlijke uitspraken open
staande rechtsmiddelen. De vraag of dit voordeel opweegt tegen 
voormelde bezwaren, werd derhalve door de wetgever positiefbeant-

(68) Cf. FETTWEIS, A., KOHL, A. en DE LEVAL, G., Elements de Ia procedure civile, II, 
Presses universitaires de Liege, 1984, 601; HuYs, M. en KEUTGEN, G., ,Chronique de 
jurisprudence, L'arbitrage (1975 a 1982)", J. T., 1984, 53, 58. 
(69) VAN BoUTTE, H., ,Internationale arbitrage in Belgie' ', inHet scheidsgerecht, ed. JEUNE 
BARREAU, Brussel, 1983, 89, 107. 
(70) DERAINS, Y ., ,France as a place for international arbitration'', in The art of arbitration, 
Liber amicorum Pieter Sanders, ed. ScHULTSZ, J. en vAN DEN BERG, A. J., Deventer, Kluwer, 
1982, 111, 115; PAULssoN, J., ,Arbitration unbound: award detached from the law of its 
country of origin", ICLQ, 1981, 358, 370. 
(71) VANHOUTTE, H., I.e., 107; DERAINS, Y., I.e., 115; VANDENBERG, A.J., The New York 
Arbitration Convention of 1958, Deventer, Kluwer, 1981, 355; HAMPTON, C., ,Belgium's 
radical move on arbitration", Financial Times, 1 augustus 1985, 29. Dit was dan ook de reden 
waarom de Franse wetgever een beperkte controle behield ten aanzien van internationale 
arbitrages; zie voetnoot 21 en verslag aan de Eerste Minister, I.e.; DELVOLVE, J.L., I.e., 496; 
FoucHARD, P., ,Le nouveau droit franc;ais de !'arbitrage", Rev. Dr. Int. Comp., 1982, 29, 
48. 
(72) Cf. FoucHARD, P ., noot onder Parijs, 21 februari 1980, Clunet, 1980, 660, 676 en 
GRAIG, W., PARK, W., en PAULSSON, J., International commercial arbitration, International 
Chamber of Commerce arbitration, New York, Oceana, Dobbs Ferry, V, §30.03, p.44. 
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woord. Dit alles doet echter niet af aan het feit dat de wet van 
27 maart 1985 wei een uitzondering op de onbevoegdheid van de 
Belgische gerechten had mogen voorzien ten aanzien van bepaalde 
essentialia van de arbitrale procedure en uitspraak waarvoor Belgie 
dan toch op internationaal vlak garant zou moeten staan. In deze 
gevallen zou de partij tegen wie de uitspraak gewezen werd immers 
naast het rechtsmiddel in het kader van de exequaturprocedure over 
een vordering tot nietigverkaring in Belgie moeten beschikken. 

29. De wet van 27 maart 1985 doet derhalve het primaat van de 
Belgische wet vervallen ten aanzien van in Belgie inzake internationa
le arbitrage gewezen scheidsrechterlijke beslissingen. De dubbele 
controle op de uitspraak die bestond in het kader van een nietigheids
actie en een exequaturprocedure wordt door de wet afgeschaft en 
vervangen door de enkele controle in de exequaturprocedure. Aange
zien de erga omnes vernietiging wegvalt, wordt de controle op de 
uitspraak versnipperd over de verschillende staten waar de tenuit
voerlegging kan gevorderd worden zodat een tussenstaatse coordina
tie ten opzichte van de arbitrale uitspraak wegvalt(73). 

2.4. Erkenning en tenuitvoerlegging 

30. Opdat de onttrekking aan de Belgische gerechten van de vernieti
gingsbevoegdheid inzake internationale arbitrages haar doel zou 
bereiken, is vereist dat de bij de arbitrage betrokken partijen over 
geen alternatieve proceduremiddelen beschikken om de arbitrale 
sententie op een andere manier aan de Belgische rechtbanken voor 
te leggen. Dit wordt in belangrijke mate gewaarborgd door het aan 
de eenvormige wet van het Verdrag van Staatsburg ontleende systeem 
dat de rechtsmiddelen tegen een scheidsrechterlijke uitspraak beperkt 
heeft tot het vernietigingsmiddel(74). Ben Belgisch gerecht zal zich 
derhalve enkel nog over deze uitspraken kunnen uitspreken naar 
aanleiding van de erkenning of tenuitvoerlegging van deze arbitrale 

(73) Dit systeem werd onder andere voorgestaan door KoPELMANAS, L., ,Quelques probH:
mes recents de !'arbitrage commercial international", Rev. trim. dr. com., 1957, 879, 907. 
(74) BOEHLE, A., /.c., 40; DERMINE, L., o.c., 63-64; HUYS, M. en KEUTGEN, G., o.c., 345; 
JENARD, P., ,Projet de convention europeenne portant loi uniforme en matiere d'arbitrage 
en droit beige", Ann. Fac. Dr. Liege, 1964,39, 51; LINSMEAU, J. en VAN GELDER, J., ,La 
nouvelle loi sur !'arbitrage volontaire", J. T., 1973, 205, 215; MATRAY, L., ,National reports, 
Belgium", in Yearbook commercial arbitration, V, 1980, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, 
Kluwer, 1980, 1, 22 en 26; ten aanzien van de conformiteit van de wet van 27maart 1985 met 
het Europees Verdrag van Straatsburg houdende eenvormige wet inzake arbitrage van 20 janu
ari 1966 (B.S., 8augustus 1972, 8726) vergelijkPar/. St., Senaat, 1980-81, nr. 582/1,2 en Pari. 
St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1, 2, met de artikelen 1(2), 3 en 8(1) van het Europees Verdrag. 
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beslissingen(7 5). De controie door de exequaturrechter zai zich in dit 
gevai enkei uitstrekken over de vraag of de scheidsrechterlijke beslis
sing of de tenuitvoerlegging niet strijdig is met de openbare orde en 
of het geschil wei voor besiechting door arbitrage vatbaar was(76). 
Deze - in vergelijking met het verdragsrecht - wei zeer beperkte 
controie zou de partij die de scheidsrechterlijke uitspraak wil uitvoe
ren ertoe kunnen aanzetten deze, zo mogelijk, in Beigie te benaarsti
gen voorai indien op andere gronden twijfei omtrent de uitvoerbaar
heid in het buiteniand mocht bestaan. Met deze misschien uitzonder
lijke hypothese werd echter geen rekening gehouden daar de wetgever 
verondersteide dat tenuitvoerlegging in het buiteniand zou piaatsvin
den(77). 

31. De uitschakeling van de vernietigingsbevoegdheid van de Beigi
sche rechtbanken ten opzichte van internationaie scheidsrechterlijke 
uitspraken siuit niet uit dat de eventueie bezwaren tegen de uitspraak 
in het buiteniand bij de vordering tot tenuitvoerlegging zullen gefor
muieerd worden. 
In dit verband werd reeds door Van Houtte(78) opgemerkt dat men 
zich de vraag kan stellen of de in Beigie inzake internationale 
arbitrage gewezen beslissingen die onttrokken werden aan de vernie
tigingsbevoegdheid van de Beigische gerechten onder het toepas
singsgebied vallen van het Verdrag van New York. Bepaa~de au-

(75) Cf. artikel 1711-1713 Ger.W.; BOEHLE, A., I.e., 51-52; DERMINNE, L., o.e., 77-80; 
HUYS, M. en KEUTGEN, G., o.e., 387-392; JENARD, P., /.e., 52-52; LINSMEAU, J. en VAN 
GELDER, J., /.e., 216-217; MATRAY, L., I.e., 24-26. 
(76) Artikel1710, 3°, Ger.W.; cf. BoEHLE, A., I.e., 49; MATRAY, L., I.e., 22; cf. hetvoorbeeld 
aangehaald door HAMPTON, C., I.e., 29. 
(77) Pari. St., Senaat, 1980-81, nr. 582/1, 2 en Pari. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1, 1-2. 
Volgens artikel178 van het Zwitsers ontwerp worden de in Zwitserland inzake internationale 
arbitrage gewezen uitspraken bij eventuele tenuitvoerlegging in Zwitserland echter getoetst aan 
artikel V van het Verdrag van New York. 
(78) VAN HouTTE, H., ,lnternationale arbitrage in Belgie", inHet seheidsgereeht, ed. JEuNE 
BARREAU, Brussel, 1983, 89, 107; voor een expliciete stellingname van deze auteur zie VAN 
HouTTE, H., ,International arbitration and national adjudication", in Hague-Zagreb Essays 
4 on the law of international trade, ed. VOSKUIL, C.C.A. en WADE, J .A., TMC Asser Institute 
and Martinus Nijhoff Publishers 1983, 321, 332; cf. HAMPTON, C., I.e., 29. 
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teurs(79) bebben immers op basis van de wordingsgescbiedenis en bet 
systeem van dit V erdrag de stelling verdedigd dat bet enkel toepasse
lijk is op vreemde scbeidsrecbterlijke procedures die aan een nationa~ 
le procedurewet onderworpen zijn. Men zou ecbter kunnen stellen 
dat de uitscbakeling van de mogelijkbeid tot vernietiging van de 
uitspraak in Belgie de procedure niet aan de Belgiscbe procedurewet 
onttrekt daar de Belgiscbe recbter bevoegd blijft tussen te komen in 
verband met de samenstelling van of de procedure voor bet scbeids
gerecbt. Dit neemt ecbter niet weg dat de belangrijkste controle nl. 
de controle op de arbitrale uitspraak zelf ingevolge de wet van 
27 maart 1985 ten aanzien van internationale arbitrages is weggeval
len en dat bet systeem van bet Verdrag van New York dat gesteund 
lijkt op de controle van de uitspraak in de oorsprongsstaat, door de 
wet van 27 maart 1985 doorkruist wordt. 

32. Nocbtans kan men opwerpen dat de vereiste dat de arbitrale 
procedure bebeerst wordt door een nationale wet opgedoken is ten 

(79) GAYA, G., International commercial arbitration, New York Convention, New York, 
Oceana, Dobbs Ferry, I.A.3.; SANDERS, P., ,Court decisions on the New York Convention 
1958, Commentary", in Yearbook commercial arbitration, I, 1976, ed. SANDERS, P., ICCA, 
Deventer, Kluwer, 1976, 207, 208, 215; SANDERS P., ,Court decisions on the New York 
Convention 1958, Consolidated commentary Volumes V and VI, in Yearbook commercial 
arbitration, VI, 1981, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, Kluwer, 1981, 202, 204-205; VAN 
DEN BERG, A.J., ,Court decisions on the New York Convention 1958, Commentary volume 
VII", in Yearbook commercial arbitration, VII, 1982, ed. SANDERS, P., ICCA, Deventer, 
Kluwer, 1982, 290, 292-293; VAN DEN BERG, A.J., The New York Arbitration Convention 
of 1958, Deventer, Kluwer, 1981, 28-43; VAN DEN BERG, A.J., ,Should an international 
arbitrator apply the New York Arbitration Convention of 1958?", in The art of arbitration, 
I. c., 39, 47 -48; BuLow, A., , ,La convention des parties relative it Ia procedure d 'arbitrage visee 
it I' Art. V, par. 1, !itt. d) de Ia Convention de New York", in Arbitrage commercial, Essais 
in memoriam Eugenio Minoli, Associazione Italiana par l'arbitrato, Roma, 1974, 81, 87-92; 
ScHWAB, K., Schiedsgerichtsbarkeit, Miinchen, Beck, 1973, 401-402; LALIVE, P., , ,Problemes 
relatifs it !'arbitrage international commercial", 120 Recueil des Cours, Academie de droit 
international, 1967, I, Leiden, Sijthoff, 1968, 573, 644-645. 
Contra DERAINS, Y., ,France as a place for international arbitration", in The art of 
arbitration, Liber amicorum Pieter Sanders, ed. ScHULTSZ, J. en VAN DEN BERG, A.J., 
Deventer, Kluwer, 1982, 115, 118; DERAINS, Y., Noot onder Trib. Gr. Inst. Parijs, 24oktober 
1975, R.C.D.I.P., 1976, 538, 550-551; FERRANTE, M., ,About the nature (national or 
international, contractual or jurisdictional) of ICC awards under the New York Convention", 
in The art of arbitration, I.e., 129, 133-137; DAVID, R., L'arbitrage dans le commerce 
international, Parijs, Economica, 1982, 207, 501-502; BARMANN, J., ,Limits of arbitral 
jurisdiction", in International commercial arbitration, ed. ScHMITTHOFF, C., New York, 
Oceana, Dobbs Ferry, en London, The British Institute of international and comparative law, 
1914, 61, 72-80; FoucHARD, P., L'arbitrage commercial international, Parijs, Dalloz, 1965, 
331-333; ScHLOSSER, P., Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, I, 
Tiibingen, Mohr, 1975, 569-570; LUZZATO, R., ,International commercial arbitration and the 
municipal law of States", 157 Recueil des Cours, Academie de droit international, 1977, IV, 
Alphen aan den Rijn, Sijthoff en Noordhoff, 1980, 17, 76-77; H.R., 26oktober 1973, N.J., 
1974, No. 361; H.R., ?november 1975, N.J., 1976, No. 274. 
Cf. MUNZBERG, R., , ,Die Schranken der Parteivereinbarungen in der privaten internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit", Schriften zum Prozessrecht, Band 15, Berlin, Duncker & Humblot, 
1970, 102-118. 
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aanzien van overeenkomsten tot arbitrage waarin enkel naar arbitra
gereglementen en niet naar een nationale procedure verwezen 
werd(80). Indien rechters in verschillende Ianden de uitspraak waar
toe zo'n overeenkomst aanleiding geeft, op basis van hun eigen 
verwijzingsregels, als een niet-inlandse uitspraak beschouwen, kan 
deze uitspraak nergens vernietigd worden. Deze uitspraak wordt 
derhalve aan geen enkel rechtssysteem aangeknoopt en een exequa
turrechter is er, op grond van de verwijzingsregel vervat in Artikel 
V, § 1(e) van het Verdrag van New York, niet toe gehouden aan een 
dergelijke uitspraak rechtsgevolgen toe te kennen. Artikel V, § 1(e) 
van het Verdrag van New York verzet er zich dus tegen dat nationale 
collisieregels partijen toelaten de arbitrale procedure aan elke gerech
telijke controle te onttrekken. In het geval van de wet van 27 maart 
1985 gaat het echter om een unilaterale beslissing van een wetgever 
om de gerechtelijke controle op bepaalde Belgische arbitrale uitspra
ken uit te sluiten. De toepasbaarheid van het Verdrag van New York 
is derhalve wei afhankelijk van de aanknoping aan een nationaal 
rechtssysteem doch enkel indien en in de mate dat dit rechtssysteem 
een controle op de arbitrale uitspraak oplegt. Eerder dan artikel V, 
§ l(e) van het Verdrag van New York voor ongeschreven te houden, 
impliceert de toepassingvan dezehepaling dat dezeweigeringsgrong, 
krachtens de aldus aangewezen wet, het exequatur niet zal kunnen 
beletten. 

33. Niettemin mag men zich aan een zeker wantrouwen van en een 
nauwkeuriger exequaturcontrole door de vreemde exequaturrechter 
verwachten. Dit zou echter minder het geval moeten zijn ten aanzien 
van een exequaturprocedure in een staat die terzelfdertijd partij is 
bij het Verdrag van New York en het Europees Verdrag van Geneve 
van 1961. lngevolge artike19, §2, van dit laatste verdrag zal de 
vernietiging van een uitspraak in de oorsprongsstaat slechts een rol 
spelen in de exequaturprocedure indien de vernietigingsgrond tevens 

(80) Parijs, 21 februari 1980, D., 1980, 568, noot RoBERT J., J.C.P., 1981, 19512, noot 
LEVEL, P., R.C.D.I.P., 1980, 763, noot MEZGER, E., C/unet, 1980, 660, noot FOUCHARD, 
P. en Rev. Arb., 1980, 524, noot JEANTET, F.C.; Parijs, 9december 1980, R.C.D.I.P., 1981, 
545, noot MEZGER, E. en Rev. Arb., 1981, 306 noot JEANTET, F.C. 
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een weigeringsgrond voor exequatur vormt(81). De internationale 
uitstraling van de vernietiging van de uitspraak strekt zich dan ook 
enkel uit tot de weigeringsgronden die de exequaturprocedure toe
laat. De gerechtelijke controle in de oorsprongsstaat verliest in een 
dergelijk systeem veel van haar belang en de wet van 27 maart 1985 
zou dan ook de door de exequaturrechter in het kader van het 
Europees V erdrag toegepaste controle in een geringere mate moeten 
be1nvloeden. 

2.5. Overgangsbepaling 

34. Ten slotte moet vermeld worden dat de wet van 27 maart 1985 
slechts toepasselijk is op de scheidsrechterlijke uitspraken die na de 
inwerkingtreding van de wet gewezen werden. Deze overgangsbepa
ling wijkt af van het algemeen beginsel van de onmiddellijke toepas
sing van procedurerechtelijke bepalingen zoals vervat in artikel 3 
Ger.W. doordat een vordering tot nietigverklaring van voor 23 april 
1985 gewezen scheidsrechterlijke beslissingen mogelijk blijft(82). In 
dit opzicht moet echter rekening gehouden worden met sommige in 
artikel1707 Ger. W. bepaalde vervaltermijnen. De wet is derhalve wel 
onmiddellijk toepasselijk op de hangende scheidsrechterlijke proce
dures(83) en ten aanzien van de reeds tot stand gekomen overeen
komsten tot arbitrage(84). Beide aspecten zijn uitingen van de wil van 
de wetgever om de liberalisering van de internationale arbitrage 
onmiddellijk door te voeren. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig 

(81) Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende goedkeuring van het Europees 
Verdrag inzake de internationale arbitrage, Pari. St., Kamer, 1973-74, m. 70111, 10-12; HuYs, 
M. en KEUTGEN, G., o.c., 414-416, 612-613, 620-621, 641-642; POINTET, P.J., ,The Geneva 
Convention on international commercial arbitration", in International commercial arbitra
tion, International Association of Lawyers, III, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1965, 262, 
288-293; FoucHARD, P ., o.c., 536-538; ROBERT, J., ,La convention europeenne sur !'arbitra
ge commercial international signee a Geneve le 21 avril1961", D., 1961, 173, 181; KoPELMA
NAS, L., ,La place de la Convention Europeenne sur !'arbitrage commercial international du 
21 avri11961 dans !'evolution du droit international de !'arbitrage", Ann. fr. dr. int., 1961, 
331, 345-349. 
(82) Cf. DE CoRTE, R., ,Intertemporaal recht in het Gerechtelijk Wetboek", R. W., 1970-71, 
393, 395-396. Indien de wet van 27maart 1985 gelnterpreteerd wordt als de afschaffing van 
de nietigheidsvordering en niet als een bevoegdheidsbepaling, dan verwoordt de overgangsbe
paling de regel van overgangsrecht volgens dewelke de op het ogenblik van de uitspraak 
geldende wet moet toegepast worden, cf. DERMINE, L., o.c., 97-98 en LINSMEAU, J. en VAN 
GELDER, J., I.e., 218. 
(83) De Engelse Arbitration Act 1979 is enkel toepasselijk op arbitrale procedures die na de 

-fn\\lerkingtreding van de Act werden aangevat, cf. de Arbitration Act 1979 (Commencement) 
Order 1979 van 28juni 1979, S.I., 1979, No. 750 (C.16). 
(84) Artikel 55 van het Franse decreet n° 81-500 van 12mei 1981 stelt dat de bepa!ingen van 
het decreet in verband met de internationale arbitrage toepasselijk zijn op de overeenkomsten 
tot arbitrage gesloten na de publicatie van het decreet in de Journal Officiel. 
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dat partijen, raadslieden en arbiters door de onmiddellijke toepas
sing verrast worden. Aan de ene kant wordt men ten aanzien van 
overeenkomsten tot arbitrage die voorzien in Belgische internationa
le arbitrage plots geconfronteerd met het wegvallen van de gerechte
lijke controle die partijen mogelijks als een waarborg voor de be
scherming van hun rechten beschouwd hebben. Aan de andere kant 
worden raadslieden en arbiters, soms in een vrij ver gevorderde fase 
van de arbitrale procedure, voor de Belgische liberalisering geplaatst 
die een onmiddellijke weerslag op de reeds gevolgde procedure of op 
de inhoud van de memories of de uitspraak kan hebben. 

§ 3. Besluit 

35. Bijna zes jaar na de Engelse Arbitration Act werd in Belgie een 
wet aangenomen die de mogelijkheid biedt om van Belgie en vooral 
Brussel een aantrekkelijke plaats voor internationale arbitrage te 
maken. Belgie beschikt over de gekende factoren (geografische lig
ging, vervoers- en logiemogelijkheden, telecommunicatiemogelijk
heden, internationale dimensie van Brussel als arbitrageplaats) die 
een vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van de interna
tionale arbitragekuniH~h zijn~-De wet scheptdan ook-de mogelijkheid 
voor de Belgische ,legal profession" om door passende initiatieven 
en kwalitatief hoogstaande diensten in Belgie een traditie van inter
nationale arbitrage uit te bouwen. 

SOMMAIRE 

LA LIBERALISATION DE L' ARBITRAGE INTERNATIONAL 

Le present article est une analyse de la loi du 27 mars 1985 relative a l'annulation 
des sentences arbitrales, en vertu de laquelle les tribunaux belges ne peuvent 
conna1tre de demandes en annulation de sentences arbitrales que lorsqu'au moins 
une des parties au differend est, soit une personne physique ayant la nationalite beige 
ou une residence en Belgique, soit une personne morale constituee en Belgique ou 
y ayant une succursale ou un siege quelconque d'operation. L'auteur situe cette loi 
dans le cadre des recentes reformes ou propositions de reformes concernant I' arbi
trage en Angleterre, en France, en Autriche, en Italie, en Suede, aux Pays-Bas et 
en Suisse. 11 arrive ainsi ala conclusion que le projet de loi suisse concernant le droit 
international prive se rapproche le plus de la loi du 27 mars 1985. 
Outre le champ d'application et la disposition transitoire de la loi du 27 mars 1985, 
l'auteur etudie la question de savoir si I' exclusion de la competence des tribunaux 
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belges, telle que prevue dans cette loi, a pour consequence que les causes d'annula
tion prevues par le Code judiciaire ne peuvent plus avoir d'incidence sur Ia sentence 
arbitrale. II constate sur ce point que plusieurs - mais pas toutes les - causes 
d'annulation se retrouvent dans les conventions internationales conclues par Ia 
Belgique concernant Ia reconnaissance et I' execution des sentences arbitrales; elles 
peuvent des lors, sur base de ces conventions, etre invoquees devant un juge 
d'exequatur etranger. 
L'auteur analyse enfin I' execution d'une sentence arbitrale rendue en Belgique sous 
!'empire de Ia loi du 27mars 1985. Selon lui, une execution en Belgique implique 
que cette sentence peut faire I' objet d'un controle au regard et de l'ordre public beige 
et de Ia liceite de !'arbitrage en Ia matiere concernee. En ce qui concerne !'execution 
a l'etranger, I' auteur estime que Ia loi du 27 mars 1985 n'a pas pour effet d'a-natio
naliser Ia sentence arbitrale et que Ia Convention de New-York du 10 juin 1958 
demeure des lors applicable a ces sentences. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE LIBERALISIERUNG DES INTERNATIONALEN SCHIEDSGERICHTS 

Der Autor bespricht das Gesetz des 27. Miirz 1985 hinsichtlich der Nichtigkeitserklii
rung schiedsrichterlicher Ausspriiche (B.S. 13. April 1985), das den belgischen 
Gerichten nur erlaubt, die Nichtigkeitsklage schiedsrichterlicher Ausspriiche zur 
Kenntnis zu nehmen, wenn mindestens eine der streitenden Parteien entweder eine 
natiirliche Person belgischer Nationalitiit ist, oder einen Wohnsitz in Belgien hat, 
oder eine Rechtsperson ist, die in Belgien gegriindet wurde, oder dort eine Zweigstel
le oder einen jeweiligen Betriebssitz hat. 
Der Autor situiert dieses Gesetz im Rahmen neuer Reformen oder Antriige zur 
Reform hinsichtlich des Schiedsgerichtes in England, Frankreich, Osterreich, Ita
lien, Schweden, den Niederlanden und der Schweiz. So kommt er zur Schlussfolge
rung, dass der schweizerische Entwurf sich am engsten an das Gesetz vom 27. Miirz 
1985 anlehnt. 
Ausser der Untersuchung des Anwendungsbereiches und der Ubergangsbestimmung 
des Gesetzes vom 27. Miirz 1985, untersucht der Autor weiter ob der im Gesetz 
bestimmte Ausschluss von Befugnis der belgischen Gerichte impliziert, dass die in 
der Zivilprozessordnung erwahnten Nichtigkeitsgriinde das schiedsrichterliche Ur
teil nicht Ianger beeinflussen konnen. Dabei wird festgestellt, dass viele- aber nicht 
aile - Nichtigkeitsgriinde in den von Belgien abgeschlossenen internationalen 
Vertragen hinsichtlich der Anerkennung und der Vollstreckung schiedsrichterlicher 
Ausspriiche zuriickzufinden sind und deshalb auf Grund dieser Vertrlige vor einem 
fremden Exequaturrichter geltend gemacht werden konnen. 
Schliesslich wird die Vollstreckung eines in Belgien unter dem Gesetz vom 27. Marz 
1985 gefiillten Schiedsspruches analysiert. Eine Vollstreckung in Belgien impliziert 
nach dem Autor, dass der Ausspruch nur an der belgischen Offentlichen Ordnung 
und an der Schiedsgerichtbarkeit des Streitfalles gepriift werden kann. Hinsichtlich 
der Vollstreckung im Ausland weist der Autor darauf hin, dass das Gesetz vom 27. 
Marz 1985 den Schiedsspruch nicht a-nationalisiert, und dass der New-Yorker 
Vertrag vom 10. Juni 1958 auch auf diese Ausspriiche weiter anwendbar ist. 
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SUMMARY 

DEREGULATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION IN BELGIUM 

The author discusses the law of March 27, 1985 on the setting aside of arbitral 
awards (Belgisch Staatsblad, April13, 1985) which has excluded the possibility for 
foreign parties (i.e., individuals who are no Belgian citizens or residents or corpo
rations incorporated under foreign law and not having a Belgian branch) involved 
in arbitration proceedings conducted in Belgium to have the arbitral award set aside 
by Belgian courts. After a review of recent amendments to or pending bills on 
arbitration laws in England, France, Sweden, Austria, Italy, The Netherlands and 
Switzerland, the author concludes that, in respect to international arbitration, the 
Belgian law goes further than the amendments to arbitration laws in England and 
France and that the law in many respects is similar to the pending Swiss bill. 
The law implies Belgian courts would only review arbitral awards rendered in 
Belgium between foreign parties in relation to Belgian exequatur proceedings and 
that such review would be limited to the compatibility of the award with Belgian 
public policy and the issue of the arbitrability of the subject matter. 
Furthermore, since the award will no longer be subject to setting aside proceedings 
in Belgium, the remedy available to the party against whom the award has been 
rendered would generally be restricted to an action to oppose the recognition or the 
enforcement of the award in those jurisdictions where recognition or enforcement 
might be sought. This might imply that the person against whom the award has been 
rendered needs to challenge tlie iecogriifioii or enforcement of a deficient award in 
each of the jurisdictions where recognition or enforcement is simultaneously or 
subsequently sought which may involve post-arbitral litigation expenses and create 
the risk that some foreign court may recognize or enforce an award notwithstanding 
a violation of universally accepted principles of justice. However, the author 
believes that these risks should not be overstated. 
Also, the New York Convention seems to be applicable to the recognition or 
enforcement of an arbitral award rendered ·in Belgium between foreign parties 
notwithstanding the fact that such an award can no longer be set aside in Belgium. 
Such an award remains a Belgian award and cannot be deemed to be an ,anational" 
award not qualifying for the application of the New York Convention. When 
reviewing the award against the New York Convention, a foreign court will, under 
article V, § 1(e) of the New York Convention, be referred to Belgian law. Since 
Belgian law no longer provides for the setting aside of any such awards, any such 
review under article V, § 1(e) of the the New York Convention would not bar the 
enforcement of the award. However, the author expects that some foreign courts 
may take a stricter and more cautious attitude with regard to the review of any such 
awards. 
The exclusion of the judicial review by Belgian courts with regard to the compatibili
ty of the award or the procedure with the grounds for setting aside enumerated in 
article 1704 of the Belgian Code of Civil Procedure, does not imply that these 
grounds will nowhere be available at all. In this respect, the author discusses, under 
the international treaties to which Belgium is a party, the issue to what extent these 
grounds may remain available in the course of foreign enforcement proceedings. 

1050 


