
;: 
)-

, . 
.... • 

oJ 

• , 
0' 
J .. 

-e 

...... . 

• 

• 

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN 

De presldent ln de arrondlssementarechtbank te 
Zutphen; 

gezien het verzoekschrltt van Henrl Ll~vremont, 
wonende te Les Damps, Frankrijk, en van Adolphe 
Comlnassl, wonende te Parijs, Frankrijk, belden 
hierna te noemen verzoekers ( procureur mr. S.J. 
Blaisse ), van 29 januari 1981, boudende het 
verzoek verlo! ~e verlenen tot tenul~oerlegging 
van na te neemen arbitraal vonnis, van welk 
verzoekschrift een !otecopie aan deze beschikklng 
is gebecht; 

gelet op de mondellnge bebandellng van het verzoek
schri!t op 24 tebruari 1981, waarbij belde partijen 
zijn gehoord; 

overwegende: 
verzoekers hebben overgelegd een gewaarmerkt atschrltt 
van de akte van compromls, alamede een gewaarmerkt 
afschrlft van het op 3 oktober 1980 te Brussel 
gewezen arbitraal vonnls, met daarop gesteld een 
op 2 december 1980 door de President van het Tribunal 
de Grande Instance te Parijs verleend exequatur; 

bij genoemd arbitraal vonnis is de wederpartij van 
verzoekers, de besloten venneetschap Maatschappij 
veer Industri~le Research en Ontwikkeling B.V., 
~taende te Enschede en gevestigd te Eibergen, 
procureur mr. V.N.H. Bonga, hierna te neemen ver
weerster, veroordeeld aan verzoekers te betalen de 
somma van B. !r. 2.300.000,-; 
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et onderhav1ge verzoek 1s gegrond op het Verdrag 
Erkenn1ng en Tenu1tvoerlegg1ng Sche1dsrechterlljke 
U1tspraken 1958; 
d1t verdrag 1s van toepass1ng op de erkenn1ng en 
tenu1tvoerlegging van sche1dsreohterlljke uitspraken, 
gewezen op bet grondgebied van een andere Staat, dan 
d1e waar de erkenning en tenu1tvoerlegging van 
zodanige u1tspraken wordt verzocht; 1edere verdrag
slu1tende Staat zal scheidsrechterlijke uitspraken als 
b1ndend erkennen en ze ten u1tvoer leggen overeen
komstig de regelen van rechtsvorder1ng, geldende 1n 
het gebied waar een beroep op de uitspraak wordt 
gedaan; 

volgens de bepa11ngen van genoemd verdrag kan geen 
tenu1tvoerlegg1ng van een arb1traal vonn1s worden 
verleend, 1ndien de partlj, tegen wie een beroep op 
de u1tspraak wordt gedaan, het bewljs levert, dat 
1. de uitspraak nog niet b1ndend is geworden ot 
2. de uitspraak is verniet1gd ot 
3. de tenuitvoerlegg1ng 1s geschorst door een bevoegde 

autoriteit van het land waar ot krachtens welk 
recht die uitspraak werd gewezen; 

vast staat, dat het arb1traal vonnis in Belg1~ 1s 
gewezen; 
in het door partljen gesloten compromissoir beding 1s 
bepaald, dat het arb1traal vonn1a b1nnen een termijn 
van dr1e maanden zal worden gedeponeerd ter gr1ff1e 
van de Tribunal de Grande Instance te Parija, waar 
de belanghebbende partij er het exequatur van zal 
kunnen vorderen; 
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verzoeker •• ~enen, d a-: de ui~.pra.ak bindenlt i. ;reworden 

doer het door ~e transe reehter v~rleend •• ~eqU&turl 

de door verveeratar overcelegde 1n Fr~r~rijk geldende 

Arbitragewet (Deeret no. 60-354 du 14 mal 1960) 
bepaalt in artikel '7 det voor de u1tvoerin~ van een 

arbitraal vonnis een exequatur moet worden verleend 

in het ressort, waar dat vonnia is ge'.<ezen; 

zonder oeer staat niet vast, dat het ala voormeld gegeven 

ex~quatur het reehtsKevolg heeft, dat het onderhav1ge 

arbitrale vonnis bindend i e; 

verwe~rster atelt, dat de tenu1tvoerlegging v~n bet vonnie 

18 geaer-orat, doordat zij app~l heett aange-:ekend 

tegen dat vonnis bij het Cour d'Appel 1n Parija; 

artikel 46 van voornoemde fr~3e wet houdt in, dat 

appal aangebracht bij het Cour d'Appel in het ressort, 

waar dat vonnia is g~"ezen, de exeeutie van een arbitrlULl 

vonnis schorst; 

zonder meer staat niet vast, dat d1t transe gerecht 

bevoegd 1a het app~l tegen het vonnia te behandelen, 

zodat niet vaststaat, dat dit appal 3chorsende werking 

heeft; 

6elet op bet bovenataande z&1 part1jen worden o?gedragen 

nadere inlicbtingen te verseha£ten in Toege als na te 

melden. 

l!ESCHIKKENDEI 

a1vorens verder te b •• li~.enl 
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draagt verzoekers op inlichtingen te verschatten. 
met name door het overleggen van advies .van 44n 
of meer franse deskundigen, omtrent de vraag. 
of het 1n Parijs verleende exequatur het rechts
gevolg heeft, dat het onderhav1ge arb1traal vonnis 
b1ndend 1s tUBBeo partijeoJ 

draagt verweerster op j~11chtingen te verschatten. 
met name door het overleggen van advies van 44n 
of meer franse deskund1gen, omtrent de vraag, 
of het Cour d'Appel te ParijB bevoebd is het appH tagen 
hat arbitraal vonnia ta tahandalen. II 

Aldus gewezen te Zutphen door mr. J.P. lIaUaart, presidant, 
an u1tgeaprokan tar opanbara tarachtz1tting T~ 10 april 1981 

doo. mr. J.F. Ballaart voornoaQd, in tegenwoordigheid van 
mr. R.E.H.l1. van Heck, gri!"fier • 
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ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN 

De president van de arrondissementsrechtbank ~~ hutphen; 

'/~ ;' 1-. 
'-

13 0 6 Z. 

-

gezien het verzoekschrift van HQnri Lievremont. wonende te Les Damps. Fran 

en van Adolphe Cominassi. wonende te Parijs. Frankrijk. beiden hierna te n 

men verzoekers (procureur mr. S.J. Blaisse). van 29 januari 1981. houdende 

het verzoek verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het arbitraal 

vonnis d . d . 3 oktober 1980 te Brussel (Belgie)L tussen verzoekers en de bes 

ten vennootschap Maatschappij voor Industriele Research en Ontwikkeling B. 

zetelende te Enschede en gevestigd te Eibergen. hierna te noemen verweerst 

(procureur mr. V.N.H. Bonga): 

ge1et op de beschikking van 10 april 1981 , ~aarvan de inhoud wordt over -

genomen; 

ge1et op de voortgezette behande1ing van het verzoekschrift op 10 septembe 

1981. waarbij be ide partijen zijn gehoord, 

gelet op de overgelegde bescheiden. waarond~z . 

1. een consultation van Me Roland Cremer te Parijs van 11 ~ugustus 1981. 

2. een consultation van Me Jean Labbe te Parijs van 24 juni 1981; 

OVERWEGENDE: 

Verzoekers hebben bij de voortgezette mondelinge behan~e1ing de gronden va 

hun verzoek gewijzigd. Zij stellen thans. dat. aangezien het ~rbitraa1 

vonnis in Belg.ie is gewezen. het Nederlands- Belgisch Executieverdrag van 

1925 van toepassing is en dat volgens dit verdrag het exequatur verleend k 

worden. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen deze wijzi ,.i.,'l van de g.on 

slag van het verzoek. Dit verweer wordt ve .r:worpen, aangezien de 2eitelijke 

granden van het verzoek niet zijn gewijzigd en het partijen vrijstaat ande 

rechtsgronden aan te voeren. 

Verweerster betwist dat het vonnis in Belgie is gewezen. Zij stelt: 

- er is sprake van een naar frans recht in Parijs gewezen vonnis 

- in overeenstemming met de bepalingen in de arbitrage-overeenkomst heeft 

de Parijse rechter de derde arbiter aangewezen. is het vonnis in Parijs 

gedeponeerd en is ook in parijs een exequatur gevraagd en ver<regen 

- uit een en ander blijkt genoegzaam. dat partijen de bedoeling hebben 

gehad het Franse recht van toepassing te verklaren en de Franse rech;er 

bevoegd. Het vonnis moet derha1ve geacht wor den te zijn gewezen in 

Parijs. 
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Noch uit art. 4 en 12, noch uit enige andere bepaling van de arbitrage

overeenkomst blijkt dat partijen enig rechtsstelsel hebben gekozen. 

Het einde van het vonnis vermeld,t dat het vonnis in Brussel ••••••• 

30ktober 1980 werd gewezen en ondertekend ••••••• •• 

op 

Weliswaar is veor eventuele handelingen na het wijzen van het vonnis de 

Parijse rechter aangewezen, doch dit zegt niets over een eventuele 

rechtskeuze ten aanzien van de arbitrage zelf. 

I Nu vast staat, dat het vonnis is Belgie is gewezen, is op het 

! 
I 
I 

\ 
I 

\ 
1 
: 
\ 
\ 

\ 
\ 
I 

onderhavige verzoek het Nederlands-Belgisch Executieverdrag 1925 van toe

passing, aan de gelding van welk verdrag door het Verdrag Erkenning 

en Tenuitvoerlegging scheidsrechtelijke uitspraken 19is ingevolge art. VII 

van dat Verdrag geen afbreuk wordt gedaan. 

Het Verdrag, gesloten tussen Belgie en Nederland, is van toepassing op 

o . a. de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, 

gewezen op het grondgebied van de ene Staat, terwijl de erkenning en 

tenuitvoerlegging worden verzocht in de andere Staat. 

Volgens de bepalingen van het verdrag kan tenuitvoerlegging van een 

arbitraal vonnis worden verleend, indien: 

1. de beslissing niets inhoudt, dat strijdig is met de openbare orde 

of met de beginselen van het publiek recht van het land, waar zij 

wordt ingeroepenl 

2. zij vatbaar is veor tenuitvoerlegging in het land, waar zij is 

gewezen, zij het dat er neg rechtsmiddelen tegen haar openstaan; 

3. het afschrift, hetwelk er van wordt overgelegd, naar de wet ten van 

het land, waar de beslissing is gegeven, voldoet aan de voorwaarden, 

nodig voo r haar echtheid; 

4. de partijen wettig vertegenwoordigd zijn geweest of is beslist, dat 

niet verschenen zijn na wetttig te zijn opgeroepen. 

zij 

Volgens artikel 1703 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek heeft een 

scheidsrechtelijke uitspraak gezag van gewijsde, indien zij aan partijen 

is kennis gegeven en niet meer voor scheidslieden bestreden kan worden. 

De artikelen 1704 en 1707 van ,genoemd wetboek regelen de vernietiging van 

een scheidsrechtelijke uitspraak door de rechtbank van eerste aanleg. 

De termijn waarbinnen een vordering tot vernietiging moet zijn ingediend 

is drie maanden nadat de uitspraak aan partijen is kennis gegeven. 

Nu voldaan is aan de vereisten van artikel 1703 van het Gerechte1ijk Wetboe 

en niet bin~en drie maanden een vordering tot vernietiging is ingediend, 

V heeft het vonnis in 

voer worden gelegd. 

Belgie gezag van gewijsde en kan het in Belgie tenuit-
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Deze mogelijkheid van tenuitvoerlegging in Belgie wordt - anders dan verW€ 

ster heeft betoogd - niet geschors~ door de in Parijs ingestelde rechts

middelen. 

Derhalve is voldaan aan de voorwaarde hierboven onder 2 genoemd, zoda~ nu 

eveneens is voldaan aan de overige bovengenoemde voorwaarden, het exequatc 

kan worden verleend. 

Mede gelet op het door verweerster ingestelde beroep tegen het arbitraal 

vonnis bij de Parijse rechter waarop nog geen einduitspraak is gegeven, 

bestaat er aanleiding verzoekers zekerheid te doen stellen als na te 

melden bij de tenuitvoerlegging van deze beschikking bij voorraad • 

Verweerster zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroor

deeld in de kosten van deze procedure. 

BESCHIKKENDE: 

Verleent verlof tot tenuitvoerlegging van het op 3 oktober 1980 te Brussel 

tussen partijen gewezen arbitraal vonnis. 

Verklaart dat deze beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad is dan tegen 

zekerheidsstelling door verzoekers, binnen acht dagen na betekening van 

deze beschikking aan te bieden en binnen gelijke termijn door verweerster 

aan te nemen of te betwisten . 

Veroordeelt verweerster in de kosten van deze procedure, tot op heden 

begroot op f 5.400.-- voor salaris van de procureur. 

Aldus gegeven te Zutphen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van~ 

december 1981 door mr. J.F. Bellaart, president voornoemd. 
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