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III Ilel UlcuJ,' med Ilppei
Dc vrouw komi legen hc:( V\.)lUliS op mel ecn
grid zakclijk cr op ncer komcnd Oa t lie Rb. ue
moan in zijn bij duplick ingcsleldc vorderin g be-

treffendc hl.!l huurrcch t v.tn ue cchlcl ijkt: wuning
ntc.:t ontv ankdiJk had moe len vcrkl;, rcn .
Het Hor lOl l het incidcntcd aPr..:! als lLJ nue

van de vcrstc strt:kkml:', hc:t CCr~1 bch.ulIJeicn .
h, lief im'u/(:mcc/ uppcl
In de lodll.:hling op dele gncl sidl de VfOUW
dal de op un . lo23g lid 5 BW gcgrulllh.: vordi,:nng
101 bepnling. WI\! van de cdHgcnoh:n de: huurder
va n de woon ruimtc zal zljn blJ WIlle van CIS in
rcconycnue, tlUS bij cllndusLc VOLn antwoord,
moe! worden mgesleld .
Dele tis std l dL! wet niet. Dczc vll rdc ring vcrloont Hnmers zoyed ovcreenstcmming mel de in
:trt . 82-4 R... genoemdc nevenvon.ir.:ringc n dat
moe t worden aangenomen dat dezc ...ordcnng o p
gdij ke wljze als die nc ...envorderingen I-.. an worde n ingl!sleld . Oit b rengl mee dat deze vo rde ri ng. zoals in de rechtspraak worJ t aanvaarJ,
niet aileen bij conclusic van untwaord. m:lar oak
blj cunclusic van dupl ie k k:.m worden ingcstcld .
Voor wat het laal.!ole he lrerl diem ui ll! raard II!
gelden dOlI dr.: wederparuJ niel in zljn pruccssudc
be langcn wo rdt gcschaad. dun wei het geJing
niet onrcdclij k wordl vertraagd . Oi l is i.e . met
hel gcvu!. Immers had de man rceJ:. bij conelusie
yan anlwolJrd do!!n ze~en dat aa n hem het huurrech! van Je echtclijkc waning lIlacSI worden
toegekcnd en hcdt de rcchlstrijd lu:.:.cn pp . in
eerstc aanleg zich uibluilend bepe rkl 10 1 de
vraag. aan wle yan de echtgenOlen hel huurrcch l
moet worden locgcwezcn .
Hel incldenlcei appd moet du:. worden vcrworpen .
Verwcrpl het appcl.

A~I{ . ·Il EC IlTUANK

(Prcsldcnt)
2-4 auguslu:. 19M2.
(Mr. "'hj» .

llOIWI{ECIlT

W~i~ering vun venoek tot lenu i l\' oerlC:l;~ing
vloln in buitenluud gcdallt schtithrcchtcrlijkt uilsprwuk.

Verzud: gcwelgt!td op StOlid dar IHt de overgelegde l'lIIkhn fliet blijkt, dill de gcrt!"'H~l'lfct! ,,/e
:u('11 bij ~('lIrifrdljke fjvcft'ellkumSf hceft verbondell ellig gen'hil fIIt!1 verzoeiufct ('WI eCI/ IIIll'prCJCJk
V(JII scJlI!i"~mtU//J~1I it! Ul h/awer})t:/I, ,'II evt:/mllll,
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Y. gClOltmccrdr.: in hel prtnclpa;.tl appel . "ppc:llante in het Inodcntccl appcl. prm:. Mr. W.
Brouwer.
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C. Stoop.

.. overtreding van de ~edragsrcgel va:'l~c:"ldd
bij :trl . II RVV": :.Iralbaar gC:.lcld bij Ull. 139
vlln dOli Rc.:glcmro:nt .
Dc Rb . vcrwerpi he! vcrweer ya n vcrd:..tchtc:.
dat hij up Je in de Ida~lclc ~lOg genocmdc datum Jc l1uOdL;ll-..dijkc lichamdiJ~c gC:'lcldhe id
die t UI hel gued he~lurcn v<ln ecn motlJrriJtUlg
ve rc i:.1 i:. , wei baal.
Dc Rb . I:' van oordeel lI;u dc el:.en v:m hel
wegvcrl-..ccr cn lie bedocllllg van de vcrkcchwet gever mcchrellgcn lIal bij cell Ikhilmdij~c ge·
:'IClllhcill iLl:. de ondcrhavlSr.: tverd:Lr.:illc:, rl!'cillcr
IJnderbcl"n Zilt va na r de rl!'dlle rKme 101 en mel til.!
\/01.!1 in he l gips. Red. ) geen sprukc is van cen
glJed hc:.luren van hel mOlOrri jlUlg CIl dr.:rhalvc
de nouJLilkclt jkc Ikhalllchjl-..e ge:.lclJheiJ d;l:lI lo e ulllbrceki.
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X, appellant in hel pnnclp:..al <1PPcI, geintimcc rdc In het mCldt:ntec:l3ppel. proc . Jhr. Mr. J.
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dtll gercquC!llrct!ft/e tIIel \·erzoek.Ht!r t'lIIl;e over-
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AItR.·I{ECHTUANK AI{NHEM
lSlraflwmcr)
J decclllber I ~H2 .
(Mrs . Feith . Zwijnen buq; , Di!..) .
OntUrckcn \'UII d.: n O()dL<Akclijke lichulllelljkc
gcstchlheid uls hcdocld ill urI. 11 U.VV .

lRVV :trt . II)
J-iCI bcwcll.!nvcfkJ<.Lan.h: k Vl.:rt up de UVl.!fIrC -

di ng:

uil lum uilspmuk muelctl bliJkel1.

(Vcrurag over ur.: t!rkenning Cit lenuilvoerh:gging van buitenlandst! :"cheld:. rer.:illeriiJke UIIsprakcn . gestoten Ie New Yurk up 10 JUI\I
1958. arl . V)
Gezlen het verLoebchnft vall de re chbpcrsoon naar he! rechl van dc Staat New York
(NASL M:trkc:un g Inc . • geve:.lIgtl en ~allioor
houdcndc Ie New Yu rk, USA . proe. Mr . E . 0 "
Rcntema, :.trekkelldc 10l hCI verknjge n van vcrlof 101 lefluH voeriegglllg 11\ Nederland Vall dt!
:.chcid:.rli!l:hlcrl lJke uibprauk van 5 en II rod
i Y82 van de Cumme rcial Arbllratlon Tribuna llC!
New York. USA. besta:lIlde un Mr. Lcon WaxIer, Mr. Henry I k ynwn, en Mr. Kurt J . Wolff.
gewcten in hel gc:.clul lus:.r.:n verLud .. :.lc r em:rzijds ell il. de bc:.io lCli \/ennuoischap met bL!pcrkh: ual1:.pru~dlJkhciu AUIIl!riI!lnlcrn;nu;m.d Marketing en Trading UV . gC \'C!)oli gd en k.mluorhuu~
dc ndc Ie Dordrccht, en b. dl.! bc:.hJlen Ve nlloOt:.chap lllel bcpcl klc aan:.prOlkchJkhcid Fri~ol 
Euro:.purl 0 V. ge\'t:sligr..J I.!Il kalllUOrhuutlcndc Ie
Dun.lreclll , ilnderziJd!l ;
Gelcl up hcl p .-v. vall hel IJIgevulgc onLe lu :.-
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Ten aunzie" van gcrcquestrccrdc Frisol-Eurosport heer! NASL onder ovcrlegging van cnigc
producties gcpcrsistl!c rd bij het verzoekschnft .
Frisol-Eurospo rt heef! onder overlegging V,1n
cen prod uct ie ve rlochl hel inlciLlcnd verlock
vall NASL uf h! wijlcn , 1111.: 1 cell beroep a .m. op
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A1U{.-I{ECIiTUANK '~ - G RAVENI·IAGE
( [balik' lnler)
16 aktuber l1JK2 .
(M rs. Stulk. Dekker. Groe n) .

0.: R-C kan in het bclung van hcl ond.:rzuck unvcrwijld b.:pcrkinj,t.:n oplcggcn uun een vourlopig
gehechtc. lIij is niet gehouden de "crduchh: cn de
I'uadsmun voorur duuro\'cr Ie horen.
(I n voc ringswct Slrafvordc ring an. 225)

Gezit:: n cell bezwuarschrift ingedicnd door de
ve rdachl c C. M .D ., ~I r\.!k ken de lO t o pheJfing van
Jc; 'Ian ha ur bi j bevel van de R -C voor strafzaken
u .d . II okl. I~M2 li jdens voorlopigc: hcch lcnis
Ol)gckgtic bcpcrk\.!nde m~alregden (a ile bl!pe rkingl,! u), altha ns IOl ophcffi ng va n cen dl!eI daarvan;
0 .. d<l t h\.!l bczwilur is ge;!grono op de;! stelli ng
oa t de R·C in redcli j khcld na afweging van de
lerzake in jJanrncrling komt!nde bclangcn niet
tot het gewraaktc bevel hcdl kunncn kamen;
O . Ja t als bdangn jksle grief Ie dier zake is
aangl!vaeru, Jat hCI bevel beperk ingcll op onzmgvulJi gc wijzc, ulthans in slrijd met begins\.!1\'!11 V:.I11 \.!ell ga\.!Jc proce s-o rde is gegeveJl, aangczil.;ll vcrdachle en de ra<ldsma ll ni et voora! dam·
op doo r lie It-e Zij ll g\.! hoorJ;
0 .. uat hel bevel niet op een vordering van de
OvJ . waarop verd,lchte en de raadsman lOuden
mOl! lc n wo rden ge hoord . i~ gegevcn en dat ook
ove n gc ns he t ho ren van de verdachtt: cn de
r:lw.b m:tn up ecn te geve n bevel niel bij enige
wCllclijke bepu ling uitdrukkdijk is voo rgeschr e ~
vcn;
0 ., da l hct bl! vcl beperkinge n tij dens voorla·
pigl! hechtcnis zi j n wl!llelij ke grondslag vi ndt in
art. 225 van de we t van 29 juni 1925. Stb. 3 0~, tot
invocring va ll het We tbock van Strafvo rdc ring,
vulgens welk arllke l maal regelcn in hel bdang
viln het o ndc rzoek lijdens het gcrcchtelijk vooro oderzoek dour de R -C worden bevolen;
da t volgl;!ns genocmo wctsartikel de verdachte
Ic~en zadullIg bevel ten bezwaarschrih kan indie nen biJ dt: Rb . co in d il.( geval hCI bevel in af·
wach lillg van Je rech tcrl ijke beslissing niet

EW

YO

R

KC

O
N

VE

•

de art. II en V Vcrdrug ove r de erkenning ~n 11.; 11 uitvo crlc gging van bUHcnlambc scheidsrcchl crlij ke uil sprakl.! n (V\.!rd rag v;m New York). Sidle ndc d;lI I lj zich niet ht:dl wrbondcn 10 1 arbi trage t:n d UI zij llOk get: n panij is g\'!wt:c~t bij dt:
aan de arbitragt: Icn grullllslag ligg\.!nde ovcreen kornst.
ij zijn van oo rdccl. dat Frisol-Eurospon It:recht bezwaar rnaak t tcgc ll hl.!t verzoek tOt ve rlof
voor lenuit\'oc rl cgging v:.In Jc o nde rhavige
scheidsrechterlijke uitspraak en da t dit vt:rlof
derhalve dient Ie worden gcwe ige rd .
Bij het verhoor is als anweersproken vast 1.:0I men II: staan . du t het ovc rleg ove r de te ~ Iu ile n
licenlie-overel!nkomSI met campro missoir beding. die heeft ge lcid lat de a rb itrage, wei is geI voerd door NASL e nerzijds en Frisol-Eurosport
andl!rzijds. doch da l kort voo r het defi nitid ::l angatto e n o nde rh:k l!nen V,IIl dl.! oven!t:nko l1lst op
to jan. 1981 Frisol-Eurospo rl ;wn NASL hedt
medl.!gedccld dOlt niet zij. mOlar Admirul zou opIreden als haar wc(.krpanij. NASL hedt dit geuccepteerd en haar presidcnI hcdl eigcnhandig
in de schriftelijkc overccnko msl tclkens dc naa m
.. Frisol-Eurosp0rl " doorgehua ld cn vervungen
doo r .. Admi ral International Marketing a nd
-Tradi ng" ,
Toelltt:nijd was A ~ lm i r a l nog t:en in hCI Hallde Is register IC Do rdrech t ingcschreven vennootschap o mkr fi rma . mel ;lis \'Conoten De Riede
H olland Investments BV en R. A . H . W. Voogdgee r! , cn als zouanig bckwaam de o vc rc(:nkomsl
aan te gaa n. Inmiddels is Admiral (:cn b.v.m .b.a.
gewarden, dic is ge trc:dcn in dt! rl.!chtcn en vcr.-J2..!ic htingen va n de ven nootschap o nde r finnu ,
Oe OvereenkomSI is door Admiral cn niet door
Frisol-Eurosparl gctl!kcnd.
Aldus is wal bet refl Frisol-Eurospon niet voldaan aan het ve rc isle vun an . V lid I su b a en c. jo
art. II leden I e n 2 van vo re nbedodd Verd rag .
Frisol-Eurosporl immcrs hcdt zich oiet bij
schri fte lijke ove recnkomst vcrbonden enig geschilme t NASL aan ecn uitsp ruak van sche idsmannen Ie ond\.!rwcrpen en zij is zelfs in hCI geheel geen ovc reenko msl me t NASL aa ngegaan.
Ouarva n blij kt althans niet uit de o ns ingevotge
art. IV Verdrag o vergdegdc stukkcn .
H e l ka n zijn . dat arbiters gaede gronde n heb-
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klaa rd .
Gezicn de an. 28 c.q . 29 Fw dient de bchandcling va n het vcrzock indcnlaau tt: worden gcschorst voo r lover Ilcl geri ch l is legcn AcJmiral.
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deze inmiddds in SI;.!al va n failtisl>emcn l is vcr-
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Overwegendc:
Tijdcns vorenbcdoeld \lerhaor hedt vcrzoe kster NASL verzoch! de bch.lI1uc ling van de zaak
legen gerequcstrl!crdc Allmiral t t! scho rsen . duar

ben gchad am Fri~ol - Eu rospo n toch mede als I
cont ractS- en procespanij Ie bcschouwen . doch I
dan had tcnminMe uit hun uitspraa k moctcn blij·
ken , dal dc dClJ;bct reffende ovcrwc: glOg in overI!cnstemmlng is mel vOf\.!nbedocldc: vc:nJragsbepa lingcn .
Beschikkenue :
St:horsen d c bchanticling van hel ve rzoek - '
~c hn it . voor zove r gcnchltcgc:n ge re q uestrec rde .
Atinura l:
WcigL!rcn het verLoek WI vc rlo r voor ten uitvocrlcggillg in Nede rland v,ln voo nneldc
:-.chcllisrl.!chterl ij ke u i l ~ p raak, VOO f zove r gl.!flcht
legc n gcrc q llc ~l fI.:eru e Fri~al-Eurospo n ;
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sel1bcschikking van 19 juli 19M2 bepauJde ver-
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