
, ' 

, 

e ; 

e ) 

Huquestnr. • 72/1127 

.' r·· ~ ~,M CER !'0\W"-I" 
, ~., . I . ... l.:,- . 

"lij, President van de A::-roncissemel'2tsrechtbank te • s-Gr; . . -:: 

hage; 
1'leder'olD 3ezien vore;-,staand verzoekschrift met bijlnc;~ :, 

alsmede Ooze daarop gcstelde beschikkin~ van 6 december 
1972, wnarbij Wij hebben bevolen de oprocping van gere

questreerde o~ te verschijnen te Onzer terechtzitting vn~ 
28 decenber 1972, tenei !lde op het verzockwchrift te worde:: 

gehoord; 
Ter terechtzittin[) dd . 28 december 1972 zijn voor Ons 

verschEmen: 
Mr.H.J.F.Ree::-ingh, advocaat te Haarlem, a ls raudsman van 
ver:toekster en de procureur I.!r .A.L.Asschcr voor gereq\ll'~'::"e:: 

de. Op verzoek van evenr;enoemne procurcur van gerequc,;tcf.,'·':! 
is· de znak tocn aangehcuden tot 16 januari 1973. 

Op 16 januari 1973 is de znak behandeld --als procure ,,;:
voor gercqucstcf:rde tl';;,d toen op j,Ir.E.J.Dom:ne ring--, m::!G:r 

verzoekster bt-C~ t op vcrzoek y,u! haur 't,ovengenoemde. [l'ivoc~<:. · 

--teneinde in staat te zijn op het Gevoerde verweer £(:docu 
menteerd te1:",nnen reugercn- - van haar kant nog een aHni'.(l!,; 

ding verkr'egen tot 26 c,aart 1973. 
Op laatstr;emelde datum zijn v.'ederom voor Ons 'VerscheIJen 

M~ . Reeringh voor verzoekster en Mr . Dorn~ering voor Eere
questreerde. 

Beide partijen hcbben de processtukken aan Ons overge
legd waarvan de inhoud geacht moet wo~den hier te zijn 
ingelast. 

~ussen partijcn is in confesso dat te dezen toepusseli jl: 
is het op 10 juni 1958 - te New York gcsloten Verdrag nopens 
de erkenning en de tenuit\"oerlegging van ~ in het buiten
land gewczen scbeidsrech:erlijke uitspraken, Tr .bl.1 959 
no . 58 . 

De inho~d van 5eno cmd Vcrcrng en met came het Gcstelde 

in de Memorie van ioe l ichting op de Goedkeuringswet dd . 

14- oktober 196), Stbl. '~17, ~ art:ikel IV. brenr;t Onz es in;t,j, ,,, : 

--r;elet op het bep.al (ie 5.n a rt; . 992 Rv. -- met zich nede eat 

in casu niet du eis mag wor~0n 5e~teld --ziet art.986 lid 2 

Rv .-- dat CC ..... r'titl.':de ui': :;j;r :w;: ui t'/oer-l:aiir d.i~nt te zi,j~ 

in n' ct , all '~ \'·'1''''' .. i' 1.' ., " C .. ·f' ·····, (1' ,,; q~ 'lId) • _.J.. .._. i'.,. ...... U '. '..I ' " Ow V . . i ........ i . . .... '"" • 

In die ~:;e:rori e ~ .. ~ :; ")cli :..: nt,j ng ~,:r ' l"C~ i~''':i er::; tD r uan5e-
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"Een belangrijk winctpunt ten opzichte van het ~erdrag v 
1927 - -bedoeld wordt hct Verdrag van Geneve van 26 septc ; : "r 
1927 nopens de tenui tvoerle~ging van in het bui tenlanO't;;c ':," :.Ie 

scheidsrechterlijke uitsprnkcn- - is, 'dat het dubbele exe:.: ua
tur wordt vermeden. Onder vigeur van het Verdrag van 192'; 
kan het dubbele exequatur onvermijdelijk zijn als gevolg 
van de eis, dat bewezen wordt, dat geen rechtsmiddel meer 

openstaat tegen de beslissing (artikel 1, lid 2, onder d). 
In het nieuwe Verdra& is deze eis vervallen. Men behoeft 

dus niet meer eerst een exequatur in het land van de uit 
spraak te vragen alvorens erkenning en tenuitvocrleg~ing in 

een ander land te vragen. Aan de, nieuVie regeling ' ligt ten 
grondslag het standpunt, dat het vereiste van e.en exequat •. r 
in het land van de ui tspraak onnodige formali tei ten en ko!, 

ten meebrengt, wanneer niet in dat land, maar in een ;;ndc:!' 
land executie wordt beoogd . " 

De gerequestreerde heeft (voorts) tegen het door ver?O(,k 
ster aan Ons gevraagde verlof tot tenuitvoerlegging in 

Nederland van de ondcr~1n~ige arbi trale ui tspr:J.ak de vel (L~ .. :!e 

weren opgeworpen. 

1) de ui tsp;railk is nog niet bindend geworden voor partij er, 

omdat zij niet is gedateerd en het voor gerequestreerde 
· beste.mde 'afschrift niet ' door arb;i;ters is ondertekend ; 

2) de omstandigheid dat de arbitrale uitspraak niet is geda
teerd brengt met zich mede dat de erkenning daarvan in 

strijd zou zijn met de Nederlandse openbare orde; 
3) nu bedoelde uitspraak niet is gedateerd is de scheids

rechterlijke procedure niet in , overeenstemming met de 
overeenkomst tussen partijen, met name met het tussen 
hen van toepassing 1lerklaa rde reglement van de Nederlands· 
Duitse Kamer van Koophandel dat dwingend voorschrijft dat 
uitspraken dienen te worden gedate erd ; 

4) de tussen partijen gesloten arbitrale overeenkomst 
- - van januari 1971-- is volgens he~ recht waaraan partije : 

haar hebben onderworpen --in casu het Duitse recht-- niet 

geldig omdat zij onbep':,u!d is, waardoor tevens de toet

sing aan art. V, eerate lid sub c), van het onderhavige 
Verdra g ge frus trcerd wordt . De onbepaal t!a,heid van de 

tutsen p"rtijcn ~~·~slotcn arbitl'llle Qvere(mkomst levert 

tevccs strijd op m~t ~c !;edcrl~ndse o~c~b~re orde. 
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\lij ovcrwegcn hieromtrent het vol~ende. 
In de eerste plaats zij op~ecerkt eat blijkens hogers" 

noemde Uemorie van Toe~bting op de Goedkeurinsswet v"r, >.~ 
Verc.rag de opsomming in art. V van het Verdrag van de cror.

den, waarop erkcnning en tenuitvoerlegging van scheidsrc .·h
terlijke ui tspraken kan vlorden geweigcrd een limitat1'~ve 

is. 
Ret beroep van gerequestreerde op de omstandigheia dat 

het voor haar bestende afschrift van het arbitrale vonni s 

niet d.oor arbiters is ondertekend faal t orodat vaststaat c,,-t 
het origineel van dat arbitrale vonnis weI door arbiters 

is omlertekend. 
Met betrekk:lng tot het niet f5edateerd zi,jn van ' het 

arbitrale vonnis: 
Ook dit beroep van gerequestreerde fualt, in de eerste 

plaats omdat verzoekster ter terechtzitting dd. 26 mBort 
1973 voldoende aannemelijk heeft gemaHkt dat naar Duil;s 
burgerlijk pro cesrecht in iedor gevnl voldoende is dat in 
bet arbitrale vonnis aangeeevnn staat op. grond van welke 
mondelinge behan,lelinl5en van de zaak de arblbters tot hun 

oordeel g~komen zijn (ziet Baurnbacb-Lauterbac'h, Zivilpro.zcs 
ordnung, 27 Auflage , 1963 , Anmerkung 2B op par . 1039). 

En voorts omdat ver30ekster door middel van te r terechtzit
ting aan Ons overgelegde bescheiden --ziet de producties 

1 en 2 bij de pleitnota van ~r . Reeri~gh dd . 26 roaart 1973-
voldoende aannemelijk heeft r;eIJJaakt dat het '?>nderhavige 
arbitrale vonnis op de 24e maart 1972 door aIle arbiters 

.- -- ---. - --' 
ondertekend en de:::-l:alve geweze n was, zoda t gerequestree:-de 
bij dit beroep ook geen belang heeft. 

Een en ande r houd t in dat gerequestreerde er niet in is 
geslaagd te bewijzen dat het arbitrale . vonnis op voorschre
yen grond nog niet bind end is geworden . 

Voorts zijn naar Ons oordee l in casu geen fundamentcle 

beginselen van on ze nCitionale openbare orde geschonden, ;JU 

~olgens ens burgerlijk prOcesrecht het gedagtekend zijn . . 
van een arbitraal vonnis niet op straffe van nietisheid is 

voorges~hreve n (cf. van Hor.sllm-Cleverinr:;a lie dr. Dl II 

aant.2 ad a rt. 637 Hv. j~ iirt.Gi+9 Rv .)~Tvast is kome n te 

stH'ln dat )je t ar1lit.rale vOJ1nis op ~' ." ~ : ~:Jl't ,1972 door aIle 

arl,itert' (O[,dr.rte;:C!;: I :."l!l 0r: <llTh:llvc ~, , · t vCl!1nis l.lstoen 

gcwei.:.cn \·,I.:S . 
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grond van laatstvermelde --vaststaande-- om!ltandi5 ' ', i< 

gerequesteerde e;een be lang bij haar weer sub 3, wa' 
daarvan verder ook zij. 

l~et betrekking tot het niet ISeldi!; zijn van de ond(';r
havige arbi trale ove reenkomst, zi,inde de "'Schiedsa b;:oe ;, ,> II 

van januari 1971: 
Blijkens cen door verzoekster ter terechtzitting over£c 

legd "Protokoll " dd. 9 september 1971' van de ' zitting van 

de Deutsch-Niederlandische Han~elskammer te Dusseldorf 
--waar gerequestfeerde werd bijgestaan door een(haar) f.:iVO-

I 

caat-- .is noch door, noch namens gerequestreerde alstoen 
bezwaar gemaakt tegen inhoud of vorrn van de gesloteri'. ov~r

eenkomst . tot arbitrage dd. januari 1971. Aangenonen moet 
dan ook worden dat het de gc::.equestreerde duidelijk was 0::1 

welke geschillen het hier ging. 

Gerequestreerde heert ter terechtzitting ook niet ~~n6c 

voerd dat de arbiters in casu daudwerkelijk hun bevocr,iht:id 

te buiten zijn gegaan bij het newen van hu~ be!llissinC. 
Wij iijn dan ook vun oordecl dot gere~~est~eerd~ t~~n~ , 

nu meer dan twee jaren verI open zijn sedert ¥oornoemde zit 
ting van de Deutsch-Niederl!1ndische Ilandelsk;=er te .Dussel

dorf, haar recht heeft vcrwerkt om de geldigheid v?-n de 
gcsloten arbitrale overeenkomst op vorenstaande grond te 

bestrijden. ~ 
r- Tenslotte en ten overvloede ~aalt gerequestreerdes be

roep op art. 13 van het op 30 juli 1970 tussen partijen tot 
stand gekomen "Vertrag", omdat eerstens vaststaat dat par
tijen zich in feite weI degelijk aan arbitrage door de 
Deutsch-NiedO'landische Handelskar:lJller hebben onderworpen en 
voorts omdat partijen door het sluiten van hogerbedoelde 

"Schiedsabrede" van januari 1971 kennelijk voormeld artikel 
L13 terzijde hebben gc steld. 

Nu de bezwa ren van de [5erequestreerde door Ons ongegrond 
zijn bevonden zullen Wij het gevraagde verlof verlenen. 

BESC:!IY..KENDE: 

Verlenen verzoekster verlof om het in het verzoekschrift 

bedoelde arbitrale vonnis ten laste van gerequestrecrde 

tenuitvoer tIl leg~en in Ilederland. 
Ver~:l r,r;;n d(:;',c l. '~ :'; I :! ( i};;dllG •. ct h : cr~. ol? uitvoerbaar bij 
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Verwijzen gere questreerde in de kosten up dit verlof :c
vallen, tot op de~e uitspraak aan zijde van verzoekstcr l e
groot op f. 1060,- (A6nduizend zes~ig gulden). 

Aldu~ gedaan te 's-Gravenhage door Ur.J.H.C.Slote~ake~, 
President dezer Rechtbank, en ui te;espro15en ter opeot-:, re 

terechtzitting van . 26 april 1973, in tegenwoordigheirl V " 

Mr. J.J.Hathenau, s ubstituut-Grj,ffier. 

--

.s. . 

.- ','-• I , . -; 
"'"' ' . . ~~ 

, 
, .... . . ~. 

'r. ::. .... . ' . 
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