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omdat het met gaat om cen c: ... eDlucle bij hem ge
legen gevocligheid doch om een onrechtmatig 
handelen van de Staat bcstaande in het plegen 
van misdrijven tegen de vrede en van samen
spanning tot genocide. waaraan hij medeplichtig 
zou worden iodien hij thans bij de Ncderlandse 
krijgsmacht dienst zou moeten nemen. Hij 
metnl derhalve dat, alvorens cvcorueel bij hem 
bcstaande gewetensbezwaren aan de orde kun
nen komen. dient te worden vastgesteld of hij 
verplicht is aan cen oproep voor militaire dieDst 
gevolg te geven. 

7. TeT zake wordt het volgende overwogcn. 
8. Uit de parlementaire geschiedenis met be

trekking tOt de WGMD, met name tcn aanzien 
van bel i.c. van helang zijnde art, 2. blijkt clat 
aanvankelijk bij not3 van wijzigingen een tc:kst 
van art. 2 was voorgesteld. waarin de gronden 
voor cen bcrocp op ernstige gewetensbezwaren 
limitatief werden opgesomd en onder meer als 
grand wasopgenomen ,.dat het miLitaire geweld . 
waarvoor een staat als onder b bedoeld (hor: 
zijode cen lidstaat van een militair bondgenoot
schap waarvan Nederland deel uitmaakt) zijn 
krijgsmacht gebruikt, in strijd met beginselen 
van intemationaal recht en daarom onaanvaard
baar is". 

9. In verband met in de Kamer gerezen be
zwaren tcgcn een limitatieve opsomming van de 
gronden en de oak in amendementen door de 
Kamer tot uitdrukking gebrach te voorkcur voor 
een algemene definitic boven een limitatieve op
somming tencindc de toetsende instantie meer 
ruimte te geven , is uiteindelijk bij 5de nota van 
wijzigingen de tekst van an. 2. zoals het thans 
luidt. voorgesteld. waannede een zodanige ver
ruiming der gronden is aangebracht dOlt voortaan 
niet aileen godsdie nslige ofzedelijke overwegin
gen in aanmerking komen. 

10. Gezien voormc:lde wetsgeschiedenis. is 
het hof voorshands van oordeel dat de stelling 
van UbeLs dat eeo verwijzing naar de WGMD 
niet aan de orde is. moet worden verworpen daar 
deze wet duidelijk ten doel heeft om oak in ge
vallen van bezwaren tegen de militaire dienst ge
baseerd op eventueel gebruik door de krijgs
macht van militaire middelen die door de betrok
kene in strijd worden geacht met bepalingen van 
internationaal recht. de gelegenheid te bieden 
om die bezwaren te laten toetsen tenci nde van 
militaire dienst te worden vrijgesteld. zodat door 
hem van deze procedure gebruik dient te worden 
gemaakt. 

11. In dit verband verwijst het hof nog naardc 
in het hiervoor in r.o. 4 reeds ter sprake gekomen 
KB van 18 dec . 1986 opgenomen overweging. in
houdende dOlt vanwege de aard van de bezwaren 
van Ubels legen het verdedigingssysteem een be
roep op de WGMD in de rede ligt. 

12. Nu de in de WGMD voorziene rechts
gang. gezien de moge li jkheid van be roep op de 
Kroon bij afwijzi ng van een verzoek ex an. 2 en 3 
WGMD en gelet op de in an. 4 van die wet aan 
de minister van Defensie gegeven bevoegdheid 
om in afwachting van de beslissing op een inge-

diend verzoelc. de verzoeker gebeel of gedeelte
Lijk van dienstvcnichtingen vrij Ie stellen, moet 
worden aangemerlcl als een naar (intern) Neder
lands recht met voldoende waarborgen omldede 
administratieve rcchtsgang is daamaast geen 
plaats vooreen vordering bij de burgerlijke rech
ter, ook Diet in k.g. daar. naar het hof wt eigen 
wetenschap bekend is. bij indiening van ceo vcr
zoek op grond van an. 4 voomoemd. in afwacb
ting van een beslissing daarop. automatisch aan 
de verzoeker vrijsteUing van dienstvenichtingen 
wordt verleend. 

13. Art. 6 EVRM staat aan het vorenoverwo
gene niet in de weg nu bet in bedoelde admini
stratiefrechtelijke beroepsgang niet gaat om de 
vaststelling van een burgerlijk recht of een bur
gerlijke verplichting in de rin van genoemd ani
kel, doch om een verplichting met eeo publiek
rechtelijk karakter. 

14. Ten overvloede merkt het hof nog op dar 
van strijd met art . 1 Uitvoeringswct Genocide
verdrag geen sprake is, omdat het begrip "oog
merk" in lid 1 van dat anikel beperkt moet wor
den uitgelegd en met name geen gevaiLen van 
voorwaardelijk opzel omvat terwijl de overige 
bepalingen en beginselen waarop Ubels rich in 
het kadervan zijn stelling dat hij door het vervul
len van zijn dienstplicht medeplichtig zou wor
den aan het plegen van misdrij ven tegen de vre
de , onder omstandigheden uitzondering kunnen 
lijden voor zover een Staal lot kemwapenge
bruik overgaat ais verdediging tegen agressie van 
een andere Staat. 

15. Uil het vorenoverwogene voigt dat de vor
deringen door de Pres . terecht rijn afgewezen. 
wat er ook moge rijn van de door hem daanoe 
gebezigde gronden. zodat het bestredcn vonnis 
dient te worden bekrachtigd onder veroordeling 
van Ubels in de kosten van het geding in hoger 
beroep. 

Bes/using 
Hel hoC: 
bekrachtigt het door de Pres. Rb. ·s·Graven

hage in k.g. gewezen vonnis, gedateerd 31 maan 
1987; 

veroordeelt appellant in de kosten van het p;e
ding in hoger beroep. aan de zijde van geinti
meerde tot heden begroot op f 3850. 

( Beroep in cassa tie ingesteld. Red. ) 

Nr.257 

HOF 's·GRA VENHAGE 
28 april 1988. rolnr. 87/1343 
(Mrs . Heikens. Jansen en Ligteli jn-van BiJder
beck) 

Het aanspannen van een - Nederlandse - venet
procedure legen hct IIrbitrale vonnis op zich zelf. 
schorst - %Onder meer - niet de txec:utie van dat 
vonnis in Finland. Geen spMdeisend belang bij 
cen verbod van vooruetting van de cxecutie. nu 
cen bankgarantie daaraan cen eind kan maken en 
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Diet duidelijk is wurom bet stdIen van een derge
Iijk. pnmtie op morilijkhedeu stuit. 

L. Nordstrom·lanzon. te Espoo (Finland). 'J>
pell.nte, proe. Mr. S.Y. Langeveld. 

': .. ' '",' tegeD 
de besloten vennootschap met beperlc.te aanspra
kelijkheid Van Nievelt Goudriaan & Co BV. te 
Rotterdam, geintimeerde. proc. Jhr. Mr. D .1. de 
Brauw. • 

(Post alia:) ,\ ,' .......... (', 1', ': 
Ten aanz;en van het rtcht 
1. De onderhavige procedure bCtrcft de ten

uitvoc:rlegging van ceo kostenveroordeling, op
genomcn in een tussen pp. gewc:zen arbitraal 
vannis d .d. 2 juli 1986, door welke tenuitvoerteg
ging appeUante in Finland wordt getroffen. Het 
gaal hier om een vonnis van drie Nederlandse ar
biters, waartegen appeUante voor de Haagse Rh. 
een verzetprocedure is begonnen. terwijl gemti
mecrde vervolgens in Finland cen exequatur
procedure heefl aangespannen. Appellante wil 
verdere executie-maatregelen in Finland voor
komen totdat de Haagse procedure is afgewik-
keld. " " .. , 

2. De Pres. beeft appeUante in haar vordering 
niet-ontvankelijlc. verkJaard omdat baar belang 
daarbij .. onvoldoende spoedeisend" is. Appel
lante zou namel ijk, door het stellen van een 
bankgarantie voor de arbitragekosten waarvoor 
de executie-maatregelen worden getro(fen, hier
aan zelf een einde kunne n maken, e n de Pres. 
vindt het stellen van een derge lijke ga ramie "in 
beginscl zoweinig ingrijpend dat eronvoldoende 
aanleiding is de gevraagde voorziening in k .g. te 
treffen" . 

3. Tegen deze overweging richt rich de eersle 
grief. Appellante is namelijk van mening dat w 'n 
bankgarantie. ook 301 Deemt geintimeerde daar
mee ge noegen. niet van haar kan worden ge
vergd omdat vol gens hel oude Nederlandse arbi
tragerecht - dat in casu nog steeds van toepas
Sing is - het aanspannen van een verzetprocedu
re tot gevolg heefl dal de tenuitvoerlegging van 
het arbitrale vonnis wordt geschorst en omdat 
niet kan worden gezegd dat het stellen van zo'n 
bankgarantie een weinig ingrijpende zaak is. 

4. Vooropgesteld dat het aaospannen van een 
Nederlandse verzetprocedure op zichzelf ni et tot 
schorsing van een Fiose executie kan leiden -
hiervoor zijn immers de i.c. cok door de Finsc 
reehter toegepaste an. IV, Ven VI Verd rag no
pens de erkenning en de tenuitvoerlegging van in 
het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uil
spraken (Ve rdrag van New York d.d . 10 JUDi 
1958) besl issend . en daaruit vloc:it dat niet zon
der meer VOOrt - het hof. met de Pres. van oor
ded is dat appellante bij haar vordering onvol
dcende spoedeisend belang heeft aangezien de 
arbi tragekosten waarvoor zij een bankgarantie 
zou mceten stellen. niet meer dan f 47 (XX) belo
pen en appe llante het hor niet heeft duidelijk ge
maakt waaro m in haar geval. anders dan in zo ve-

Ie andere gevallen , het s tellen van een dergelijke 
garantie op moeilijkheden stuit . Derhalve faalt 
de grief. . ..•• : ... . 1. 

5. De tweede grief, gericht tegen de overwe
ging van de Pres. dat. a1s hij aaneeQ belangenaf. 
weging zou toekomen, de gevordetde voorzie-. 
rungen (eveneens) lOuden worden ' geweigerd. 
lean reeds daarom geen doel treffen. omdat dc:z.e 
overweging ten overvloede werd gcgeven en zijn 
beslissing derhalve niet draagt. ~." .. l' I,/} ", -.. " 

6. Aangezien beide grieven falen, behoon het 
vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd, 
met veroordeling van appellante in de kosten van 
elit beroep. • . ": .. , .;~ \~ . .. I ' ~l;' . ~ .. :~-
Recht.ti«ntk in hager b£roep in k .g. ~ '.) 

Bekrachtigt het vonnis waarvan berocp. 
Veroordeelt appellante in de kosten van dit 

beroep en begroot deze kosten tot op heden aan 
de rijde van geintimcerde op f 38SO (drieduiz.end 
achthonderd en vijftig gulden). . ;;, 

(Bij het tcr perse gaan was niet bekend of be-
roep in eassatie is ingesteld. Red. ) " 

Nr. 2S8 

ARR.·RECIITBANK AMSTERDAM 
10 juni 1988, rolnr. KG 88I985A 
(Mr. Asscher) • 
Onr-echtmatigb~id van publikatl~ waarin dst:res 
~r van wordt btschuJdigd cen tweetaJ bedrijnD te 
h~bben ing~lieht omt~nt de ophand~n zijnde in
trekking van de WIR. 

E.G . Terpstra, te Nieuwegein,eiseres, proc. Mr. 
J.M. Boll , adv. Me. H.J.A . Knijn te '$-Graven
hage, 

tegen 
1. de naamloze ven nootschap NV Weekblad. 
.. Dc Groene Amsterdammer", 1e Amsterdam. 
2. M. van Amero ngen, Ie Amsterdam. 
3. R . Boon, te Amsterdam, gedaagden, vrijwil
lig verschenen. proc. Mr. w.e. van Manen. 

Beslissing 
1. Veroordeelt gedaagden in de eerstmogelij

ke editie van het weekblad De Groene Amster
dammerop een passende plaats en in een passen
d~ opmaak een reetificatie op te nemen van de 
navolgende inhoud: 

RectjficQtj~ 

In onze editie van 8 juni j t. hebben wij in cen 
anikel van de hand van Rudi Boon onder de kop 
.. Kabaal in de Treveszaal .. Het overviel ons, en 
zo hoon het ook" .. gesteld dat het VVD-Twee
de Kamerlid Erica Terpstra in de laatste w~ek 
van februari twee bedrijven persoonlijk lelero
nisch heefl medegedeeld dat de regering op het 
punt stand de WIR ae t~ schaff~n . 

In een door Erica Terpstra legen ons aange
spannen k.g. hebben wij die beschuldiging nie t 
aannemelijk kunnen maken op grond waarvan 
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Uitspraak: 28 april 1988 

wpx/nrms/29 

BET G!R.!CRTSHOF TB '.-i;RAVEMlAGB, eerste kamer, hee ft het na

volgende arrest gewezen in de zaak van: 

Rolnr. 87/1343 

RB . rolnr. 87/897 

LILA MOIDSTRo~-JAKZOM, 

wonende te Espoo (Finland), 

appellante, 

procureur: Mr S.V. Langeveld, 

t e g e n: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

VAK IUl!V!LT GOUDRIAAlf & CO II. V. , 

gevestigd te Rotterdam, 

geintimeerde, 

procureur : Jhr Mr D. J. de Brauw . 

Ret gerechtshof te 's-Gravenhage, eerste kamer; 

Gehoord partijen; 

Gezien de stukken , waaronder grassen van een door de president van 

de arrondissementsrechtbank te Rotterdam in kort geding tussen 

partijen gewezen vonnis d.d. 7 december 1987, tegen welk vonnis 

het hoger beroep is gericht; 

TEN AANZIEN VAN HET GEDING IN EERSTE AANLEG: 

Bij deurwaardersexploit d.d. 20 november 1987 heeft 

Nordstrom-Janzon, hierna oak we! aan te duiden als "NordstrOm", 

Van Nie.elt Goadriaan gedagvaard v~~r de president van de arron

dissementsrechtbank te Rotterdam, daarbij een vordering instel

lend, strekkende tot het opleggen van een verbod om voort te gaan 

met executie-maatregelen met betrekking tot een kostenveroordeling 

uit een arbitraal vonnia , totdat in een tegen dst vonnis gerichte 

vernietigingsprocedure bij gewijsde zal zijn beslist, zulks op 

verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Nievelt 

Goudriaan in de kosten van het geding. 
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Roino. 87/1343 

wpx/rrrms/30 

-2-

Ter terechtzitting van de president heeft Van Nievelt 

Goudriaan deze vordering bestreden en heeft zij harerzijds 1n re

conventie een vordering ingesteld, voar het geval de vordering in 

conventie zou worden toegewezen, waarna beide partijen haar stand

punten hebben doen toelichten, een en ander aan de hand van pleit

notities en onder verwijzing near produkties. 

Vervolgens heeft de president bij eerdergenoemd vonn1S d.d . 

7 december 1987 Nordstrom in haar vordering niet-ontvankelijk ver

klaard, daarbij aan de vordering van Van Nievelt Goudriaan niet 

meer toekomend, met veroordeling van NordstrOm in de k08ten van 

het geding, waartoe hij overwoog zoals in de aan dit arrest ge

hechte fotocopie van genoemd vonnis wordt vermeld. 

TEN AANZIEN VAN HET GEDING IN HOGER BEROEP: 

Bij deurwaardersexploit d . d. 15 december 1987 is Nordstrom 

van dit vennis in hoger beroep gekomen, met dagvaarding van Van 

Nievelt Goudriaan ter terechtzittillg van dit hof, waarbij Nord

strom twee grieven heeft aangevoerd . 

Na conclusie van eis overeenkomstig deze dagvaarding heeft 

Van Nievelt Goudriaan deze grieven bij antwoord bestreden, waarns 

partijen de zaak op 3 maart 1988 v~~r het hof hebben doen beplei

ten, Nordstrom door Mr P. Roorda, advocaat te Amsterdam, en Van 

Nievelt Goudriaan door Mr E. Hammer stein , advocaat te Rotterdam, 

een en ander aan de hand van pleitnotities en onder verwijzing 

naar produkties. 

Tenslotte hebben partijen, onder over legging van de stukken, 

waaronder ook die van de eerste aanleg en voorts de pleitnotities 

van beide instanties, arrest gevraagd. Nadien is door de procureur 

van Van Nievelt Goudriaan bij brief d.d. 7 maart 1988 aan het hof 

verzocht de brief d.d. 1 maart 1988, die als produktie bij de 

pleitnotities van Mr Harrrmerstein was gevoegd, "als niet overgelegd 

te beschouwenH
• 

TEN AANZIEN VAN HET RECHT: 

(1) De onderhavige procedure betreft de tenuitvoerlegging van een 

kostenveroordeling, opgenomen in een tussen partijen gewezen arb i-
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Rolno. 87/1343 

wpx/mms/10 

-3-

traal vonnis d.d. 2 juli 1986, door welke tenuitvoerlegging ap

pellante in Finland wordt getroffen. Ret gaat hier om een vonnis 

van drie Nederlandse arbiters, waartegen appellante voor de Raagse 

rechtbank een verzetprocedure is begonnen, terwijl ge!ntimeerde 

vervolgens ~n Finland een exequatur-procedure heeft aangespannen. 

Appellante wil verdere executie-maatregelen in Finland voorkomen 

totdat de Raagse procedure is afgewikkeld. 

(2) De president heeft appellante in haar vordering niet-ontvankelijk 

verklaard omdat haar belang daarbij "onvoldoende spoedeisend" is • 

Appellante zou namelijk, door het stellen van een bankgarantie 

voor de arbitrsgekosten waarvoor de executie-maatregelen worden 

getroffen, hieraan zelf een einde kunnen maken, en de president 

vindt het stellen van een dergelijke garantie "in beginsel zo wei

nig ingrijpend dat er onvoldoende aanleiding is de gevraagde voor

ziening in kort geding te treffen". 

(3) Tegen deze overweging richt zich de eerste srief. Appellante 

is namelijk van mening dat zo'n bankgarantie, oak a1 neemt geinti

meerde daarmee genoegen, niet van haar kan worden gevergd omdat 

volgens het oude Nederlandse arbitragerecht --dat in casu nog 

steeds van toepassing is-- het 8anspannen van een verzetprocedure 

tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis 

wordt geschorst en omdat niet kan worden gezegd dat het stellen 

van zo'n bankgarantie een weinig ingrijpende zaak is. 

(4) Vooropgesteld dat het aanspannen van een Nederlandse verzetproce

dure op zichzelf niet tot schorsing van een Finse executie kan 

leiden --hiervoor zijn immers de 1n casu oak door de Finse rechter 

toegepaste artikelen IV, V en VI van het Verdrag nopens de erken

ning en de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen 

scheidsrechtelijke uitspraken (Verdrag van New York d.d. 10 juni 

1958) beslissend, en daaruit vloeit dat niet zonder meer voort-

het hof, met de president van oordeel is dat appellante bij haar 

vordering onvoldoende spoedeisend belang heeft aangezien de arb i

tragekosten waarvoor zll een bankgarantie zou moeten stellen, niet 

meer dan f. 47.000,- belopen en appellante het hof niet heeft dui-
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