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derhavige geval. uitsluitend de Ncderlandsc nationaliteit hadden .. ingevolge an. 6 Wet AS was
onderworpcn aan het interne Ncdcrlands recht.
Relevante . gepubliceerde rechtspraak in ande re
lin was cr niet. Reeds in 1898 had de HR beslist
dal huwelijkse voorv.raarden. waarbij pp . over-

'il

eenkomen hun huwelijksgemeenschap te beper-

VE

ken tot aanwinsten. zoals geregeid in de art.
1498-1499 Belgisch BW. art. 198 (oud) BW len
spijt. rechtsgcldig zijn . iodien zij voor cen in Belgic gevcstigde notaris waren opgemaakt. Her
standpunt van de man is derhalve geheel in overeenstemming met hetgeen het Ncderlands intcrnationaal privaatrecht in 1966. naar pp. toen
mochten vcrwachten. toestond . Dit kan van het
standpunt V3n de vrouw niet wordcn gezegd .
5.4. Onder dezc o mstandigheden is het standpunt V3n de man het juiste. zodat de grief van de
man gegrond is .
( )
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Bu/issing in hoger beroep
Het Hof tc 's-Gravcnhage:
in het principaal hoger beroep:
Verwerpt het beroep.
In het incidencee/ hoger beroep:
Vemictigr het vonnis van de Rb. te 's-Gravenhage van 10 juni 1985, voor wat betreft de bevolen schciding en de ling van de huweLijksgcmeenschap naar Belgisch rccht en voor zover het beteeft de beslissing omtrent bet voortgczet gebruik van de echtelijke woning. en in zoverre opoieuw rccht doende :
Beveelt de scheiding e n deling van de huwelijksgemeenschap waarin pp . krachtens hun huwelijksvoorwaarden gehuwd zijn;
(e02.; Red. )
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vocgdhcid huwelijkse yoorwaarden te makeo cn
de gcvolgcn va n die voorwaaren tal het zgn .
,.personecl statuut'·. dat. zo pp . . gelijk in hetan-

N
.O

ten, rekcndc de Nederlandse doctrine de be-

worden gereklmd - niel lot gevolg heefl dal de
scheidsrechrerlijke bes/issing als niet .. binding"
mOt!t worden bescllouwd. Niet "binding" is de
sch~dsrechlerlijke bes/wing waanegen hoger berOt!p len principllie bij de rechter of bij een hager
scheidsgerechr openstaal.
..
De schorsende werk.ing van rechuwege van genoemde recours en annu/alion va/gens de Frame
wet kan niel worden gebracht onder de tweed~
weigeringsgrond van arlo V lid / ondere /uidende:
" The award .. . has been set aside or suspended by
a competent authority of the country in which. or
under the law of which. that award war made",
waaruit blijkt dar een rechterlijke autorite;, z;ch
mOt!t hebben kunnen verdiepen in de vraag of ten
verzoek. am schorsing terecht is gedaan.
Geier op de doeu/elling van het Verdrag is er
geen aanleiding de beslwing over de u:nui/voerlegging op Ie schor/en , ulcer niet, nu verweerster
geen mlce/e bereidheid tot hel stellen van passende
zekerheid heefl gttoOlld.
Evenmin aanleiding voor zekerhcidstelling
door verzoeksler bij ver/ening van het exequatur.
daargelaten dat hef Verdrag daartoe gun aanknopingspunt biedl.

N
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voorwaarden passen in beidc opvattingen. Ten
tijde dat pp. hun huwc:lijkse yoorwaarden maak-

Nr. 11-12

(Rv art. 993; Verdrag erkenning en tenuitvoerlegging buitenlanuse scheidsrechterlij ke
uitspraken art. IV lid 2, V. VI)
Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd .•
te Hong Kong. verzoekster. proc. Me. L.P.
Broekveldt. adv. Mr . A .l . van den Berg te Rotterdam. slrekkende tOt het verkrijgcn van verlof
rot tcnuitvoerlcgging,
tegen
De Arabischc Republiek van EgYPle, te Cairo,
vcrweerstcr, proc . Mr. BJ .H. Crans. adv. Mr.
CD . van Bocschoren Ie ·s-Gruvenhagc. van cen
op 16 febr . 1983 door ProL Giorgio Bernini. Mr.
Mark Littman en D r . Aly M . EIGhatit te Parijs
gegcven scheidsrcchte rli jke beslissing in cen geschi! tussen vcrzoekster als eiseres en verweerster als gedaagde .
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ARR.·RECHTBANK AMSTERDAM
12 juli 1984
(Mr . Asscher; m.nt. lCS)

.,

Verlening exequatur op buitenlands arbitraal
vonnis. Uitltt en toepassing Verdrag van New
York 1958: "Binding" en "suspended" in art. V
lid I onder e; opschorting beslissing in art. VI . 'Lekerheidstelling bij exequaturverlening. Overlegging van vertaling.

Zowel uit de geschiedenis van de IOLSlandkoming
van het Verdrag als uit de lekst van de art. V lid I
onder e en VI volgl. dat hel enkele inslelie/l van
een aklie lot vernieriging - waarloe ook her ingestelde recours en annularion als bedoeld in de
Franse Nouveau Code de Procedure Civile moet

Verzoekster heeft behoorlijk gewaarmerkIe afschriften van dc scheidsrechterlijkc bc:slissing en van de overeenkomst lot arbitrage overgelegd. Genocmde bc:slissing en overeenkomst
zijn gesteld in het Engels. welke taal Wij voldoende machtig zijn om voUedig van de inhoud
V3n deze stu kken kennis te hebben kunnen nemen, zodal Wij het ervoor houden dat isvoldaan
aa n het bepaalde in art. IV lid 2 van het in deze
toepasse lijkc Vcrdrag inzake de crkenning en
tenuitvoerlegging van builenlandsc scheidsrcchlerlijke uitspraken, gesloten te New York op 10
juni 1958 (verder: Hct Verdrag).
2. Verwcerster heeft kort samengevat verzocht primair het vcrlof tOt lenuilvoeriegging Ie
weigeren . subs. de beslissing over de tcnuitvoerlegging op te schorle n. mc:er subs. bij verlening
van het verlof Ie bevclen dal vcrzoekster passende zckerheid stell.
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.. The award ... has been set aside or suspended by a competent authority of the country in
which. or under the law of which . that award

de onderhavige procedure wordt de zaak

zelfs niet aan een nieuw ondcrzock onderwor-

was made ,"
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De schorsing van rechrswege die in an. 1506
NCPC wordt tocgekend 3an het recours en annulalion kan daaf niet onder worden gebracht. Oe
lekst van het Verdrag is hier duideli;k: cen Techterlijke autoriteit moet de gelegenheid hebben
gehad zich te verdiepcn in de vraag of cen vcrzock om schorsing terecht is gedaan . Een ruimere, van de tc:kst afwijkende , interpretatie van een
van de limitaticf gegeven weigeringsgronden IOU
in strijd zijn met het systeem van het Verdrag.
9. Bovenstaande overwegingen leiden tot de
concl usie dat verweerster er niet in is geslaag:d
het bestaan van de weigeringsgronden van art . V
lid I onder e Verdrag te bcwijzen.
10. Gelet op de doelstelling van hel Verdrag
- de erkenning en tenuilvoerlegging vun buiten·
landse scheidsrechterlijke beslissingen te bevor·
deren door deze aan een minimum aantal voor·
waarden te onderwerpen - zien Wij in hct door
verweerster ingestelde recours en annulation
geen aanleiding de beslissing over de tenuitvoer·
legging op te schorten . zeker nieL nu verweer·
ster geen enkele bereidheid tot hel ste llen van
passcnde zekerheid hedt ge toond .
11 . Ook voor zekerheidstelling door verzoek·
ster bij verlening van het verlofbcstaat geen aan·
leiding, daargelaten dat het Verdrag daartoe
geen aanknopingspunl biedt.
12. Aangezien ook de weigeringsgronden van
het tweede lid van an . V Verdrag niet van loepassing zijn . behoon het gevraagdc verlor 101
tenuitvocrlegging te worden verleend, met veroordeling van verweerster als de in het o ngelijk
geste lde partij in de proceskosten .
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pcn. maar zal slechts worden ondel'lochr of verweerster lich terecht beroept op de wc:igeringsgronden van art. V lid I Verdrag en of er 33nleiding is de beslissing over de tenuitvoerlegging ingevolge 3rt. V1 Verdrag op te schoTten.
4. Met verwijzing naar art . V lid 1 onder a
Verdrag heeft verweerster in de eerste plaats gesteld dat er geen geldige overeenkomst tot arbitrage bc:staat, aangezien zij bij de overeenkomst
van 12 dec. 1974, waarin het arbitraal beding is
opgcnomen , geen pani j is.
5. Verweerster heeft dezetrde stelling in de arbitrageprocedure verdedigd . In hel art>;trale
vonnis wordt op dit punt uitgebreid ingegaan .
Gelet op hetgeen de scheidsmannen daaromtrent hebben overwogen en in het bijzonder op
het feit dat onderaan de overeenkomst van 12
dec. 197~ staan vermeld de woorden :
.. Approved, agreed and ratified by the Minis·
ter of Tourism . His Excellency , Mr . Ibrahim
Naguib. on the Twelfth day of December,
1974"_
mel daarnaast het stempel en de handtekening
van deze ministe r. achten Wij de bovengenoemde stelling van verwcerster niet bewezen.
6. tn de tweede plaats heeft verweerster aan·
gevoerd dat de scheidsrechterlijke beslissing nog
niet bindend is. c.q . dat de tenuitvocrlegging
daarvan is geschorst. zoals bedocld in art . V lid 1
onder e Verdrag. nu tegen die bcslissing bij akte
van 28 maart 1983 ingevolge art. 1504 jo. art .
1502 Fransc Nouveau Code de Procedure Civile
(NCPC) recours en annulation is ingesteld. welk
rechtsmiddel ingevolge art. 1506 NCPC schor·
scnde werking heeft. en daarop door hel Cour
d'Appel Ie Parijs nog niet is beslist.
7. Zowel uit de geschiedenis van de totstand·
koming van het Verdrag als uit de lekst van de
art . V lid 1 onder e en VI voigt dat het enkele
instellen van een aktie 101 vemietiging. waartoe
ook het ingestelde recours en annulation moet
worden gerelcend . niet tot gevolg heert dat de
scheidsrechterlijke beslissing als niet .. binding"
moet worden beschouwd. Niet .. binding" is de
scheidsrethterlijke bcslissing waartegen hoger
berocp ten principalc bij de rechterofbij een hoger scheidsgerecht ope nstaat .
Ware dit anders. dan zouden de woorden ,.has
been sct aside o r suspended " in art . V lid lander
e, waarnaar wordt verwezen in art . VI. zonder
betekenis zijn .
De opstellers van het Verdrag hebben het
woord .. binding" ge kozen om ei nde Ie maken
aan het vereiste van het dubbe le exequatur.
waartoe het woord . .rinal" in hel Geneefse Verdrag va n 1927 had geleid .
In de door verweerster voorgestane opvatting
zou . geletop hel systeem van dean . 1504 en 1490
NCPC. het dubbele exequatur weer worden bi n·
nengehaald .
8. De Iweede weigeringsgrond van art. V lid t
onder e luidt :
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Noot:
I. Het project tot open legging van het terrein
rond de pyramiden bij CaIro voor het toerisme
leidde to[ zulke protesten dat er tenslotte van
werd afgezie n. Voor achtergrondinformatie vgl .
Leboulanger. Revue de I'Arbitrage 1986. p . I
e. v. Arbitrage werd daarop aangespannen tegen
de Staat Egyple cn tegen Egyptian General
Company for Tourism and Hotels . Arbiters we·
zen de vordering tegen de eerste toe, tegen de
tweede ar. Yearbook Commercial Arbitration
IX . 1984. p . lll e .v. Egyptevroegdaaropvernietiging van het arbitraal vonnis bij de Cour d'Ap·
pel van Parijs, eisers te zelfder ti jd in Nederland
het exequatur op het arbitraal vonnis . Oit laatste
werd op 12 juli 1984 verleend (zie hiert>oven ).
Op dczelfde dag vernietigde de Cour d'Appel
het arbitraal vonnis . Revue de I' Arbitrage 1986.
p.75. Dit arrest van Hof te Parijs werd op 6 j:ln .
1987 bevestigd door de Franse Cour de Cassalion . Int. Legal Materials 1987. p. 1005 (in En·
gcl~ vertaling). Daarmede kwam dit arbitraal
geding ten cinde en ook de pogingen tot tenuitv~rlegging van het arbi traal vonnis. Thans is in
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(BWa rt. 14(6)
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H . Lok. in haar hoedanigheid van moC!der· ...oog·
des over haar minderjarige kinderen :
t. Maartje Visser.
2. Jo hannes Visser . en
3. Saskia Visser . allen Ie Sijbrandaburen. eiscres. proc . Mr. F.J. Agema.
legen
Ennia Schade Verzekering NV. te 's-Grave nhage, gedaagde. proc . Mr. E.J . Kliphuis.

N
TI
O

', {

";f'l blijkt dal die uitktringen au gezillsuitkeringen zijn bedoeld.
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een gcheel nieuwe ronde arbitrage legen E gyptc
aan nangig bij het Centrum \loor de berechting
van investeringsgeschillen in Washington DC.
vgl. ICSID A nnual report 1986. p. 7.
2. Bovenstaande beschikking werd gegeven
o nder het Verdrag van New York van 1958. Vgl.
Van den Berg. The New York Arbitrat ion Convention of 1958. 1981. p. 33 1. c.m. over de vraag
of het 31 of niet .. binding" zijn van het arbin aal
'vonnis beoordeeld moet worde n naar het recht
dat van tocpassing is op het arbitra31 vonnis dan
weI. a ls verdragsterm. autonoom uitgelcgd
(zoals bovenstaande beschikking doel) ,
3. Het Verdrag van New York eist overlegging van de vcrtaling van het arbilra le vonnis in
de taal van de exequaturrechter. De Pres . ... an de
Rb . te Den Haag vaUe dit letterlijk op, Van den
Berg. op. cit.. p . 259.
Laatstgenoemde schrij ...er en bo ...enstaande
llilspraak ... inden dar standpunt onnodig forma·
listisch. Sederr I dec. 1986 bestaat het vraagpum
niet meer aangezien de op dit punt welwillender
regeling van hel ge mene recht (art. lO76 Rv)
geen verplichte overlegging van een vertaling
eist. Deze regeling is toe Ie passen krachlens de
regeJ van an. vn Verdrag (meer liberale natio·
nale regeiing buiten verdrag tot gelding te bre n·
gen).
JCS
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t. Als enerzijds gesteld e n anderzijds niet of
on ...oldoende gemotiveerd bestreden. staat ten
processe vast:
Op 23 a pril 1982 is eiseresses echtgenool hiema ook te noemen Visser - Ie Bozum aan
een ernstig ve rkeersongeval overleden . we lk on·
geval [e wijten is aan de schuld en o nrechtmatige
daad van J . Beetsma te Goenga - hierna oak te
noemen Beetsma - . Ten lijde van di t o nge ...al
zal Visser als mede-i nzittende in de aulO. die
door BeelSma werd bereden _
Beelsma was toen tegen burgerrechtelijke
aansprake lijkheid verzekerd bij gedaagde . hebbende eiseres en haar kinderen - hierna ook Ie
noemen resp. moeder en de kinderen Visser -.
die door Visse rs arbeid plachten te worden onderhoudc:n. een eigen recht op schadevergoeding jegens gedaagde ex art. 6 WAM .
Vol gens het overgelegde rapport van hel
Noorder Expe rtise Bu rea u H . Pals & Zn., d .d .
18 mei 1983. moet de contante waa rde ...an de door de kinderen-Visser als gevolg van BeetSrna 's handelen geleden - schade per I ja n. 1983
a ldus worden bereke nd:
oudste kind Visser
f
707
2e kind Visser
f 7 280
3e kind Visse r
( 27 499
bij welke berekening geen rekening is ge houden
met .. eventueel op de schade toe te rekenen
voordelen . z031s ontvangen uitkeringen in 'o'erband mel het overlijden ... an de man (Visse r)" .
Als gevolg van voormeld overlijden heeft
moeder· Visser blijkens dit rappon geen schade
in haar levensonderhoud geleden .
Gedaagde heeft voormelde - in het rapport
genoemde - schadebedragen e rkend en heeft
deze ten behoeve van de kinderen-Visser "'ergocd. evenwel onder aft rek van twee verzekeringsuitke ringen (ot een bed rag van in (olaal
r 18000.
Een van die ui(ke rin gen. zijnde een bedrag
van r 10 OUO is gegro nd o p een inzitte ndc:n-"'erzekeringsovereenkomsl. aangegaan door Beetsma
bij gedaagde. houde nde de betrekkelijke polis
o .a. in :
"a n . 14 ad b .... De uitkering bij overl ijden
geschiedt aan zi jn weduwe (wed uwe van de inzittende) of bij o ntstentenis ...a n deze aan zijn
erfgenamen gezamenlijk ... "
De a ndere uitkeri ng. zijnde een be-drag ...a n
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ARR.·RECHTBANK LEEUWA RDEN
25 septe mber 1986
(Mrs. Holtz. Aten. Wachter)
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SchadevergMding op grond van art. 1406 8W.
lnvloed daarop van uitkeringen op grond van
door laedens gesloten inziuenden.venekerings.
overeenkomst en door werkgetrster van omgeko·
men ouder gesloten ongevallenverzekeringsover·
ecnkomst.

Aan de orde is de vraag. %p schadeuilkeringcn,
waarop de kindcren Visser. als gevolg van her on·
rechlmalig hande/cn van BUlSma jcgeIU diem
verzekeraar ruhl hebben op grond va" her in arr.
1406 BW bepaalde. in minduing gebrachl m~ten
worden uilkcringen krachtens respecrievelijk de
door BUlSma gesloten ;nzillendcn.verukeringsovercenkomsr en door Visstrs werkgufster gesloten ongevallenverukcringsovcrcenkomsl.
Krachtens genoemd wetsartikel hebben de kinderen noa.H hun moeder iedcr UTI ulfslandige
vordering tot vergoeding llan schade die zij ulflijden ten gevolge van de dood van hun vader. Dil
brengt mt'de dal uitkcringen Ilil hOD/de van vnukeringen slechts dan bij de bepaling van de behoe/Ie van de kinderen in aanmerking moelt'n
worden geTlomen. wannt't'r deze uilkeringen dit'
behoefte verminderen . Dil is in casu niet Iret gel'a/,
omdat de moedt'r als begunstigde ler zake vun die
uitkeringen ;.1' aangt*weun, deu uitkeringen op
een vost bedrag zljn vaslgesleJd. ongeaclrt of er
kinderm :ijn en of die ten hare laste komen. ell
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