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REDACTIONEEL
Wisseling van de wacht
Toen het bestuur van de Stichting Tijd¬
schrift voor Arbitrage mij aanzocht om de
hoofdredactie van ons Tijdschrift voor Arbitra¬
ge van Prof. Mr. A.J. van den Berg over te ne¬
men, liet mijn werkprogramma dat eenvou¬
digweg niet toe. Nu bestaat het bestuur uit ar¬
bitragespecialisten en arbitragespecialisten
nemen met zo'n excuus geen blijvend ge¬
noegen. Zij vonden Prof. Mr. R. van Delden
bereid om als hoofdredacteur ad interim op
te treden en namen aldus de wind uit mijn
zeilen, althans in die discussie. Tegelijk be¬
tuigden zij aldus hun liefde voor het tijdschrift
en gaven zij blijk van hun steun. Met deze
wind in de rug moet het schip op zijn minst
varende gehouden kunnen worden, maar dat
is natuurlijk niet genoeg; het moet met volle
kracht vooruit. Ik vertrouw dan ook op de
steun van de redactieraad, de redactiesecreta¬
ris Mr. J.W. Soek, coördinatrice Mr. F. ten
Bruggencate (die inmiddels is aangetrokken
voor de financieel-administratieve aspecten
van de uitgave) en niet in de laatste plaats de
steun van de instituten, instellingen en abon¬
nees die ons tijdschrift in de afgelopen jaren
op koers hielden. Het Nederlands Arbitrage
Instituut verdient in dit verband speciaal
vermelding, nu dit het belang van ons tijd¬
schrift heeft onderstreept door te voorzien in
een collectief abonnement voor al zijn arbi¬
ters.
De aankondiging van een wisseling der
wacht als de onderhavige pleegt vervolgd te
worden met de bekentenis dat betrokken
nieuwkomer het als een enotme uitdaging be¬
schouwt, er iets moois van te (blijven) maken.
Welnu, dat doe ik ook. Particuliere recht¬
spraak was en blijft in al zijn verscheiden¬
heid van onschatbare waarde voor de oplos¬
sing van rechtsconflicten in en buiten de han¬
del. Anonieme openbaarmaking van arbitrale
uitspraken onderstreept het belang van deze
wijze van geschiloplossing en maakt

haar inzichtelijk, zowel voor rechtspractici en
belanghebbende leken als voor rechtsge¬
leerden. Nieuwe nationale en internationale
ontwikkelingen in de arbitragepraktijk en in
de regels en opvattingen over arbitrage vra¬
gen de aandacht.
In het lopend jaar zal met name onder¬
zocht worden, hoe ons tijdschrift in de toe¬
komst nog meer dan thans het geval is, in de
behoeften kan voorzien. Met opzet is de
voorgaande zin zo ruim geformuleerd: niet al¬
leen de insiders waaronder met name de le¬
den van de redactieraad, maar ook andere
belangstellenden worden verzocht mee te
denken over mogelijkheden voor nadere ont¬
wikkeling van TvA. Zowel schriftelijke als
mondelinge suggesties ten aanzien van vorm
en inhoud worden op voorhand zeer op prijs
gesteld.
Denkbaar is bij voorbeeld — een agenda¬
punt voor de komende redactieraadvergade¬
ring - dat meer aandacht wordt besteed aan
geavanceerde vormen van ADR ("alternative
dispute resolution"), die zo langzamerhand in
ons land beginnen door te dringen. Zo heeft
het Nederlands Arbitrage Instituut onlangs de
mogelijkheid van "minitrage" ("minitrial")
aanvaard, een verfijnde bemiddelingsproce¬
dure onder leiding van een deskundige NAIbemiddelaar (miniter?).
Rest mij thans, ongetwijfeld mede namens
de lezers. Prof. Van den Berg en Prof. Van
Delden hartelijk dank te zeggen voor alle
aandacht en zorg die zij in de afgelopen jaren
aan TvA hebben besteed. Hun vertrek deed
resp. doet verdriet, maar er blijft hoop. In
1959 trad Prof. Mr. Sanders af als redacteur
van Arbitrale Rechtspraak "omdat hij het als
hoogleraar te druk had gekregen om nog lan¬
ger redacteur te zijn".' Vervolgens werd AR
en later TvA welhaast onafgebroken verrijkt
met Sanders' pennevruchten. Zie dan ook de
bijdrage In deze aflevering.
H.J. Snijders
1. Aldus redacteur Mr. A.S. Fransen van de Putte, AR
1969, p. 1. Zie ook AR 1959, p. 353.
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ARTIKELEN

Aspects of Private International Law in regard of Arbitration*
R, van Delden
De doelstelling van onderstaande verhan¬
deling is, in het kader van internationale ar¬
bitrages, uit een te zetten hoe het internatio¬
naal privaatrecht oplossingen kan bieden, die
internationaal aanvaardbaar zijn. Welk recht
is toepasselijk op de arbitrageovereenkomst,
op de overeenkomst tussen partijen en arbiters
c.q. een arbitrale instelling en op die tussen
een arbitrale instelling en arbiters? Welk arbitragerecht en welk materieel recht is toepasse¬
lijk? Ook komt de problematiek van de erken¬
ning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
arbitrale vonnissen aan de orde.
1. As a student I have been taught that
Private International Law was national law.
That was unanimously accepted in the Neth¬
erlands. Also by my teacher of civil law and
private international law, Professor E.M.
Meijers who laid the foundations for a new
civil code in the Netherlands. This code was
adopted and came into effect in parts and is
not complete yet. One of the remaining parts
is to cover private international law, which is
to be contained in an additional book X of a
national code.
On the other hand the paradox "Private
international law is national law" prompted
my teacher of commercial law. Professor R.P.
Cleveringa to advocate a change of mind in
this respect. Especially witJi the problem in
mind which law is to govern the intemational
contract for the carriage of goods by sea, he
called for a really universal private inter¬
national law, i.e. universal conflict of law
rules.
A partial fulfilment of this wish can now
be recorded by pointing amongst others to
the Treaty of Rome of 19th June, 1980 on the
law applicable to contractual obligations, but
this treaty has not yet been opened for acces¬
sion to other than EC-countries.
If there is a domain of law where this call
for universal conflict of law rules is in place,
it is arbitration law. Still better would be a
uniform arbitration law, but as in so many
2

other fields this still seems a pious wish, al¬
though the practitioners of arbitration may al¬
ready point to some success in this respect in
the form of the New York Convention of
1958 and, to a much lesser extent, the unciTRAL Model Law.
2. Private intemational law can play a role
in domestic arbitrations. For instance, if two
Dutch oiltraders enter into a contract of sale
referring to an English standard contract with
a choice of law clause for English law, but
with an arbitration clause exceptionally indi¬
cating Rotterdam (in the Netherlands) as the
place of arbitration, Dutch law recognizes the
choice of law in such a particular situation.
But, of course most of the time private
intemational law is important in case of inter¬
national arbitrations only.
What is an intemational aibitratioa' To my
view it is an arbitration, in which parties, do¬
miciled or residing in two or more different
States, take part. Sometimes the criterion "in¬
temational" is extended to cases in which as¬
pects of international commerce are con¬
cerned. This is for instance the case in article
1492 of the French Nouveau Code de Pro¬
cédure Civile. 1 do not think that this is a
recommendable approach to the problem of
what is an international arbitration. If two
Frenchmen trade in coffee on the conditions
of the European Coffee Contract for delivery
Ex Store in Amsterdam with arbitration in Le
Havre, an eventual arbitration between them
is a domestic arbitration with intemational as¬
pects, but it is not an intemational arbitration.
3, In which respects may private intema¬
tional law play a role as regards intemational
arbitrations? The following subjects come to
mind:
a) tfie arbitration agreement, either an arbitral
clause or an arbitration submission;
Tekst van een college, gegeven op 11 juli 1994 te
San Lorenzo de El Escorial tijdens de zomercursus
van de Universidad Complutense de Madrid over
arbitrage.
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b) the agreement between the patties and tiie
arbitrators (the receptum arbitri);
c) the agreement between the parties and an
arbitration institute or an appointing authority;
d) tire agreement between an arbitration institute
or an appointing authority and the arbitrators;
e) the arbitral proceedings proper;
f) the substantive law to be applied to the subjea-matter of the dispute;
g) the setting aside of an arbitral award; and
h) the recognition and enforcement of a foreign
arbitral award.
There may be other .subjects, but they did
not come to my mind, and, at any rate, I do
not pretend to be exhaustive. Probably the
subjects mentioned are exacting enough. I
shall not even have time enough to discuss
these subjects as thoroughly as desirable.
The purpose of this exercise is not to tell
you how Dutch private international law
would solve the problems (which, moreover,
may be problematical in some respects) but
to try to find solutions, which would be ac¬
ceptable internationally.
4. The arbitration agreement.
Arbitration must have been agreed, other¬
wise the ordinary Courts have compietence.
Generally, the basis for an international arbi¬
tration is to be found in an arbitral clause
which is added to a contract. However, arbi¬
tration is not limited to disputes about con¬
tracts. Also other subject-matters, as long as
the parties may freely dispose of the rights
concemed, can be decided by arbitrators.
What is required is a "defined legal relation¬
ship" whether contractual or not. E.g. article
II of the New York Convention 1958.
Moreover, arbitration may be agreed after
a dispute has arisen by way of an arbitration
submission. In an international arbitration
there immediately arises the.question which
law governs the arbitration agreement. In my
view, the qualification or characterization is
not a serious problem in this context. There
are many connecting factors as possible
fundaments for a conflict of law rule:
a) the choice of law by the parties to the agree¬
ment;
b) the iaw with which the arbitration agreement
has the most connecting factors or with which
it is most ciosely reiated or the proper law; this
may be, but need not be the iaw which gov¬
erns the contract to which the arbitral clause
is added;
c) the iaw of the place of arbitration or, if not
identical, tlie place where the arbitral award is
to be made or is (to be) signed;
d) tlie law of the State, where tlie arbitral award
TvA 95/1

is to be recognized and enforced;
e) cumulatively, the laws of the States where the
parties are domiciled or residing or the national
laws of the parties to the arbitration agreement;
and
f) the place where the arbitration agreement was
concluded.
5. It is generally assumed that the parties
are free (autonomous) to choose the law
which is to govem the arbitration agreement.
Article V, paragraph 1, sub a of the New
York Convention of 1958 endorses this thesis
(the law to which the parties have subjected
it). However, in practice this choice is
seldom made in those cases, where it would
have been useful, e.g., when unqtral or icc
or Ad Hoc arbitration has been agreed. In
the commodity trade it is otherwise, because,
there, the parties usually refer to the standard
contracts, which are governed by a specific
substantive law, and agree arbitration by a
trade association, which has a seat in a parti¬
cular place, which is also the place of arbitra¬
tion and the place where the award is to be
made. Besides, it is not doubtful that the
subject- matter of these arbitrations is at the
free disposal of the parties (tliere is arbitrability) and it is exceptional that the parties do
not have the capacity to enter into arbitration
agreements. But in case of the less structured
branches of business, where the UNCItral or
ICC arbitrations play an important role, it may
even be questionable whedier a choice of law
about the arbitration agreement would be
really effective.
6. Apart from tlie free choice of law, it is
usually held that the arbitration agreement is
govemed either by the law applicable to the
contract or legal relationship in dispute Qex
causae) or by the law of the place of arbitra¬
tion (lex fori), although nearly everybody
seems to be unhappy about this latter option.
However it is explicitly endorsed by article
V, paragraph I, sub a of the New York Con¬
vention 1958 (the law of the country where
the award was made, which is usually at tlie
place of arbitration).
On the other hand the lex causae is not as
self-evident as is assumed. That appears from
the Judgement of the English Court of Appeal
in Deutsche Schachtbau und Tiefbohrgesellschaft vs Ras Al Khaimah National Oil Co and
Shell Intemational Petroleum Co (24-3-1987,
(1987) LLR 2, 246-258. Also it is quite
understandable if one takes into account that
the dispute may concern other relationships
3

than contractual ones and that even contract¬
ual questions in one dispute may be govern¬
ed by different law systems if two or more
types of contract are in dispute in the same
arbitration.
7. An important connecting factor is at any
rate the place of arbitration or of rendering
tlie award which is even more important than
the place of arbitration if it is not identical
with the latter place. The arbitration agree¬
ment must to my view always be valid ac¬
cording to the law of the place of arbitration
or of rendering the award. This follows from
article V, paragraph 1, sub a of the New
York Convention 1958.
8. Anotlier overriding requirement in res¬
pect of the arbitration agreement is tliat the
agreement will be valid according to the law
of the country in which enforcement of the
arbitral award is sought. Recognition and en¬
forcement of the award may be refused, if the
subject-matter of the difference is not capable
of settlement by arbitration under the law of
the country of enforcement. Article V, para¬
graph 2, sub a of the New York Convention
1958 explicitly says so. If the dispute is not
arbitrable, the arbitration agreement is not
valid.
9. One a.spect which does not always get
the attention required, is the capacity of the
parties to enter into an arbitration agreement,
in this respect the law of the country of do¬
micile or residence of the parties is nowadays
deemed to be the proper law, instead of the
national law of the parties. It is to be noted
that here at least two law systems will be of
importance to decide whether the arbitration
agreement can be entered into.
10. I do not think that the place, where the
arbitration agreement is concluded, is of
much importance, but tlieoretically it may
perhaps in some cases be a connecting factor
in respect of the capacity of the parties to
enter into an arbitration agreement.
11. To my knowledge there is not much
national legislation about the conflict of law
rule to be applied to the arbitration agree¬
ment. Article 178, paragraph 2 of the Swiss
Federal Law on Intemational Private Law re¬
cognizes the parties' choice of law or applies
the law, which governs the main contract, or
accepts the arbitration agreement when it is
in accordance with Styiss law. At any rate the
agreement must be made in writing according
to article 178, paragraph 1. The obvious ques¬
4

tions can be raised what to decide (1) if one
or both parties are incapable of entering into
an arbitration agreement, (2) in case of
foreign awards, when the dispute is not ar¬
bitrable at the place of arbitration or of ren¬
dering the award.
12. There is, however, some intemational
legislation which can be extraaed from article
V of the New York Convention of 1958 as we
have seen. On the other hand nothing is to
be found in the Treaty of Rome 1980 on con¬
tractual obligations, where the arbitration
agreement is explicitly excluded (article 1, pa¬
ragraph 2, sub d). Also the EEX-Treaty on Ju¬
risdiction and the Enforcement of Judgements
1968 and its derivatives do not pertain to arbi¬
trations.
13- Now what is to be concluded from this
summary of connecting factors? To my view
the answer is:
a) Choice of the law to be applicable to the arbi¬
tration agreement is possible or not excluded,
but it mzy tum out not to be effective;
b) The conflict of law rule, which is effective, if
the choice of law is not effective, is a cumula¬
tive affair. If it reaUy matters, the arbitration
agreement must comply with;
1' as to the capacity of the parties, the laws
of their domicile or residence; and
2' as to the arbitrability of the dispute, tlie law
of the place of arbitration or of the award;
and
3" also, in respect of the arbitrability, the law
of the country of enforcement.
This cumulative rule is to my view the
really effective intemational conflict of law
rule in respect of the arbitration agreement.
14. The agreement with the arbitrators (rec^tum arbitri).
I now tum to another aspect of intematio¬
nal arbitration: the agreement with the arbitra¬
tors. Not only the parties, but also the arbi¬
trators usually will be from different countries.
How will the agreement or the agreements
with the arbitrators (about many things, not
least important their remuneration) be
qualified. This problem is answered in diffe¬
rent ways depending on the law to be ap¬
plied. Is it a mandate (mandat, Auftrag), or
an agreement to render services Oocation de
services, Werkvertrag) or another agreement:
contrat d'investiture, sui generis etc.? From the
point of view of private intemational law the
problem is not an important one. Choice of
law by the parties and the arbitrators is possiTvA 95/1

ble, but not frequent. All types of agreement
however will come under the conflict rule of
the most characteristic performance and that
is the one of the arbitrators. This would lead
to applicability of the law of the country in
which the arbitrator is domiciled or resides.
When two or more arbitrators are appointed,
that could lead to different laws for each
agreement. That seems inappropriate. I
believe it is common opinion that the law of
the place of arbitration shall apply in order to
obtain uniformity.
15. The agreement between the parties and an
arbitration institute or an appointing author¬
ity.
Another phenomenon is the agreement be¬
tween the parties and a third party who has
committed himself to appoint arbitrators in
case a dispute actually has to be settled by ar¬
bitration. Whatever the qualifications or char¬
acterization of this agreement: mandate, ren¬
dering of services or other types, they all
come under the scope of tlie conflict of law
rule of the most characteristic performance,
i.e. of the third party's domicile or residence,
unless another choice of law has been made,
which is quite unusual. If tlie third party is
an arbitration institute, the aforementioned
rule will lead to the law of the seat of the in¬
stitute being applicable. As to arbitration in¬
stitutes a distinction can be made between
those which only mediate in the appointment
of arbitrators, e.g. in the case of uncitral arbi¬
trations, and those which make appointments
as principals and monitor arbitrations, like the
ICC. If in the latter case there is no fixed
place of arbitration connected with the seat
of tlie arbitration institute, such as often is the
case with icc arbitrations, the question arises
which law applies to the agreement between
the arbitration institute and the arbitrators.
16. The agreement between an arbitration
institute and the arbitrators.
If the arbitration institute appoints the arbi¬
trators as a principal and the place of arbitra¬
tion is a fixed place connected with the seat
of the institute, the rule of the most charac¬
teristic performance will lead to the law of the
identical place of the seat of the institute and
of tlie arbitration being applicable to the
agreement between the arbitration institute
and tlie arbitrators. But what if the place of
arbitration is not fixed, but can be anywhere
TvA 95/1

in the world, like in the case of the icc arbi¬
trations? I submit that then the law of the
place of the seat of the arbitration institute be
recognized as the law which governs the
agreement between the arbitration institute
and the arbitrators appointed by the institute.
Only in this way uniformity of applicable law
can be obtained.
17. The arbitral proceedings proper
In respect of the arbitral proceedings
proper opinion is divided about the conflict
rule or rules to be applied.
In some countries, for example France,
Germany and Belgium (if none of the parties
is a Belgian national or a company incorpo¬
rated or established in Belgium), the autono¬
my of the parties to choose the procedural
law freely is recognized. The law of the
place of arbitration can be excluded in its to¬
tality according to this system. Some scholars
even defend the thesis that the parties are
free to agree on the application of general
principles only, excluding any national law
(floating arbitrations). On the other hand
there are countries which insist on the ap¬
plicability of their arbitration law, or at least
the mandatory rules of it, if the place of arbi¬
tration or of rendering flte arbitral award is
situated on their territory, for example Eng¬
land and Wales, the Netherlands and the
United States (according to the Federal Arbi¬
tration Act 1925). These countries follow the
principle of territoriality, which is also adopt¬
ed by the uncitral Model Law. The liberal
system, allowing for a free choice of law, may
have the disadvantage that the ordinary
Courts in the country, where the place of ar¬
bitration is situated, refuse the support or
assistance which their own law grants the
parties to the arbitration to require from them,
such as:
1) the determination of the number of arbitrators
to be appointed,
2) the api^intment of arbitrators,
3) the intervention in case a priviledged position
in the appointment of arbitrators is to be un¬
done,
4) the challenge of arbitrators,
5) the substitution of arbitrators,
6) the release of arbitrators,
7) the termination of their mandate,
8) the hearing of witnesses, who refuse to testify,
9) the ordering of information about foreign law,
10) the ordering of provisional or interim
measures,
11) Ae consolidation of two or more arbitrations
in case of connection between the subject5

matters involved,
12) review of decisions about the competence oï
arbitrators,
13) imposing, revocation, suspension or reduction
of penalties for non-compliance,
14) granting leave for enforcement and
15) setting aside or revocation of an arbitral
award.
Moreover, if the ordinary Court is prepared
to give the assistance, it will have to apply
the foreign law chosen, on which it is not as
well informed as the courts in the country of
the law chosen.
Furthermore there may appear lacunae
(gaps), discrepancies, inconsistencies and
obscurities by choosing the arbitration law of
another country than that of the place of arbi¬
tration or of rendering the award.
On tliese practical grounds I submit that
a universal conflict of law rule in regard of
the arbitral proceedings proper should limit
the autonomy of the parties (to choose the
law applicable to the proceedings) to provi¬
sions of supplementary, i.e., non-imperative
law. Mandatory provisions of the law of the
place of arbitration or of rendering the award
should always be applicable.
18. The substantive law to be applied to the
subject-matter of the dispute
On the subject of substantive law I shall
have to be brief. In principle there should be
no distinction in tlie application of tlie gener¬
ally accepted conflict of law rules between
ordinary Courts and arbitrators. However, as
a matter of fact there are some particularities
as regards arbitrations.
- In the first place there is the distinction,
recognized in many countries, between ar¬
bitrators who have to decide according to
the ailes of law and arbitrators who have
the authority to decide as amiables compositeurs or as good men in equity or ex
aequo et bono. Opinion is very much di¬
vided on the extent of this latter authority.
Tlte range of opinions runs from 1) only
liberty to deviate from supplementary law,
2) sometimes liberty to deviate from
antiquated imperative law, 3) only duty to
observe public policy or good morals and
4) not any duty to observe the law.
Besides, there is the opinion that the dis¬
tinction is antiquated, l^cause both the ar¬
bitrators deciding in accordance with the
rules of law and the ordinary Courts on
the one hand and the amiables compo6

siteurs or good men in equity on the other
hand always have to apply the law in an
equitable and reasonable way, if the cir¬
cumstances of the particular case require
it. There should be no distinction. Of
course, it depends on the substantive law
in question, whether the distinction exists
and to what extent the differences go. In
respect of the new Dutch private law
system I defended that there should be no
distinction, but I have been unsuccessful
up to now.
- Secondly, there is the doctrine that in intematioiial arbitrations a body of law or of
general principles of law is being develop¬
ed which have been given the name of
Lex Mercatoria. To my view this name is
a misnomer, because what is intended ac¬
tually is a new ius commune or a transna¬
tional private law or an international com¬
mon law. This transnational law, accord¬
ing to its proponents, should have an
overriding character in case of differences
between it and the particular natiortal law
which would be applicable otherwise,
when the latter is deemed to be unsuited
for the solution of the particular internatio¬
nal problem at issue. The acceptability or
even the existence or non-existence of
these general principles is - sometimes
hotly - debated, but the actual fact of the
matter seems to be that the application of
this alleged transnational law meanwhile
is becoming more frequent. I should like
to note that universal application of reaso¬
nableness and equitable standards and ap¬
plication of Lex Mercatoria apparently are
two different ways to reach the same goal:
appropriate and equitable decisions.
- Filially, a special problem is to be address¬
ed. It is often held that arbitrators do not
have to observe the lex fori of the place
of arbitration in order to characterize the
legal relationship and then to apply the
appropriate conflict of law rule. The place
of arbitration is deemed to be too
accidental, too arbitrary to play an impor¬
tant role in the process of characterization
or qualification. In some legislations (e.g.
of France and the Netherlands), con¬
sequently, there is a provision that, failing
a choice of law by the parties, the arbitra¬
tors shall make their award, in accordance
with the rules of law which they conside:r
"appropriate". This is called the direct
way (voie directe).
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A few observations are in place.
a) In these provisions tire parties are given an
unrestricted freedom to choose a system of
law or part of a system of law, whatever
part of private law is concerned. This
could be too much to swallow for a foreign
ordinary Court in case of a petition for
recognition and enforcement of an arbitral
award. If the parties' choice has been
followed, but the choice would have been
contrary to public policy (e.g.. In cases of
dodging the proper law) or if mandatory
rules, régies d'application immediate,
would have been infringed (e.g., in respect
of the transfer of real estate property,
registered ships or shares in companies) or
if public law rules would not have been
observed (e.g., in respect of currency re¬
gulations, import and export restrictions
and sometimes anti-trust rules), the en¬
forcement court will certainly not recognize
the parties' choice of law.
b) Secondly, the place of arbitration is said to
be accidental or arbitrary. But this only oc¬
curs In a small minority of cases (e.g., in
ICC arbitrations, where the parties have not
agreed on the place of arbitration). In
most cases of international arbitration the
arbitration is to be conducted and tlie
award is to be made at a specific place of
arbitration (the seat of an arbitration Insti¬
tute) or at least within the country, where
the arbitration institute has its seat, both
known to the parties well in advance. It is
questionable whether private international
law principles should be amended or
ackpted because of exceptional cases or a
rninority of cases, the more so as the par¬
ties are able to prevent surprises with
respea to the place of arbitration (or of
rendering the award) by agreeing to a spe¬
cific place or at least a country or as to the
law to be applied by a choice of substan¬
tive law, where possible.
c) The vole directe is itself a (new) rule of pri¬
vate International law, but it is worded too
loo^ly. Too much weight is given to tlie
subjective opinions of the arbitrators.
Article 187, paragraph 1 of the Swiss
Federal law on Private International Law
Is more objective by sticking to the
criterion of the most closely connected law.
d) Where the vole directe is most effective,
viz. in respect of contraa law. It Is equally
or propoitionally less necessary, because
there Is already an appreciable uniformity
of opinion as to the law to be applied to
the different types of contract.
19. The setting aside of an arbitral award
The phenomenon of attacking or challeng¬
ing an arbitral award (or in England or Wales
of reviewing the award in appeal) to get it set
aside by the ordinary Courts does not seem
to present private international law problems.
Practically all legislations assume that the
setting aside of an arbitral award, or the
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refusal to do so, is the competence of the
ordinary Courts of the country in which the
award was made. One can say that this is the
rule of conflict for this subject-matter. How¬
ever, there are a few exceptions to this rule:
1) In Germany tlie ordinary Courts have compe¬
tence to set aside an arbitral award, if German
law governed the proceedings, even when the
arbitration has been held in another country.
2) In one case (in Hiscox vs Outhwaite, 1991, 3
All ER 641) the House of Lords distinguished
between the making of the award and me sign¬
ing of me award, which to my view is too spe¬
cious and not recommendable. A formal cri¬
terion is required here. Awards in International
arbitrations will usually be signed in several
different countries. In the cited case me award
was made In England (English law was me
curial law), but signed in France. The award
was deemed to be a French award, but never¬
theless me House of Lords did not exclude me
possibility of review of an award in me circunastances of me case. Consequently me ordinary
Court can have two "hats" at the same time:
that of me reviewing judge and of the enfor¬
cing judge. This example is not one to be
followed, I believe.
3) In India a judge set aside an English arbitral
award, but It Is questionable whether this was
good justice according to the law of India.
20. Tite recognition and enforcement of a
foreign arbitral award
It is obvious that the recognition and en¬
forcement of a foreign arbitral award is to be
applied for in the country where the award
is to be enforced and that the application has
to be made to an ordinary Court of that coun¬
try. The procedural aspiect is to be provided
for in the relative national legislation.
Thanks to the New York Convention 1958
the conditions for recognition and enforce¬
ment are uniform (article FV). The same is
valid with regard to the grounds on which the
recognition and enforcement may be refused
(article V). As the New York Convention 1958
has now been ratified by more than 90 coun¬
tries, it is becoming not only uniform, but
nearly universal law. However, the ratifica¬
tion may have taken place with the restriction
to commercial arbitration awards (article I, 3).
Then there arises the problem which issues
are commercial and which not. In so far na¬
tional conceptions still may have an influence.
An intemational definition is lacking, though
it may be hoped for that the defmition
contained in the note to article I of the unqTRAL Model Law will be used as a guideline
by all Contracting States, which made the re¬
striction.
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Finally, it is to be noted that the Conven¬
tion binds the judiciaries of the Contracting
States directly and that the conditions for re¬
cognition and the grounds for refusal of re¬
cognition and enforcement may not be exten¬
ded or made more onerous. However, it is
possible to diminish the conditions for recog¬
nition or grounds for refusal, be it one-sidedly
by the national legislator or by the Courts in
cases indicated by article VII, the "most fa¬
vourable rights"-clause.
If the restriction of reciprocity (article I, 3)
has been made on the occasion of the ratifi¬
cation a Contracting State may provide for a
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one-sided legislation with respect to the re¬
cognition and enforcement of an arbitral
award made in a non-contracting state. That
has been done by the Netherlands amongst
other countries. It will be clear, that this is
unnecessary, if the declaration of reciprocity
has not been made.
21. Further information
The foregoing had to be no more than a
bird eye's view. An in depth study is to be
found in the book of Klaus Peter Berger, In¬
ternational Economic Arbitration, Kluwer Law
& Taxation, Deventer/Boston, 1993.
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ARBITRALE VONNISSEN EN BINDENDE ADVIEZEN
Nr. 1
Nederlands Arbitrage Instituut
Arbiter; Prof. Mr. F. van Schilfgaarde
Arbitraal vonnis nr. 1540 van 11 februari 1994

"De opdrachtnemer zal zijn rechten en verplichtin¬
gen die voor hem uit de overeenkomst voortvloei¬
en noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden
overdragen zonder onze voorafgaande schiiftelijke
toestemming."

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Geen rechtsgeldige cessie c.q. contractsovemame tot stand gekomen.

Deze bepaling werkt ook tegen A. Een
rechtsgeldige cessie is derhalve niet tot stand
gekomen.
12. A beroept zich subsidiair op contracts¬
ovemame. Onder het ten deze toepasselijke
oud BW is contractsovemame in principte een
vormvrije overeenkomst, die met medewer¬
king van alle partijen rechtsgeldig kan wor¬
den gesloten. Door A is aangevoerd dat X "in
elk geval stilzwijgend" met de ovemame van
alle aktiva en passiva van B door A heeft
ingestemd. Ovemame van alle aktiva en pas¬
siva - zoals ook verwoord in de overgelegde
notariële akte - houdt echter op zichzelf geen
contractsovemame in. Mede gelet op de in
artikel 13 van de ten deze toepasselijke Alge¬
mene Inkoopvoorwaarden gestelde eis van
voorafgaande schriftelijke toestemming is
voorts in casu de gestelde stilzwijgende in¬
stemming onvoldoende om tot rechtsgeldige
contractsovemame te besluiten. Door A zijn
in dit verband geen feiten gesteld die tot een
ander oordeel zouden kunnen leiden. Ook
het beroep op contractsovemame moet der¬
halve worden afgewezen.
13. Uit het voorgaande volgt, dat de vorde¬
ring van A moet worden afgewezen ...

Onder het oude BW is contractsovemame
in principe een vormvrije overeenkomst, die
met medewerking van alle partijen rechtsgel¬
dig kan worden gesloten. Overname van alle
aktiva en passiva houdt op zichzelf geen con¬
tractsovemame in.
Eiseres: A NV eigenares van B
Advocaat Mr. P.A. Goossens
Verweerster: X
Advocaat: Mr. P.W.A. Goes
Rechtsoverwegingen:
9. Blijkens de gewisselde stukken zijn
partijen het erover eens dat de arbiter krach¬
tens een door hen gesloten overeenkomst
bevoegd is om van het onderhavige geschil
kennis te nemen. De arbiter zal daarvan uit¬
gaan.
10. Uit de gewisselde stukken blijkt voorts
dat X, na de laatste offerte van B, gedateerd
9 januari 1989, een order heeft geplaatst
waarin X afweek van deze laatste offerte en
waarin uitdrukkelijk de toepasselijkheid van
de Algemene Inkoopvoorwaarden van X
werd bedongen. Deze order, die als een
nieuw aanbod kan gelden, is door B onderte¬
kend en - zonder enig bezwaar aan te teke¬
nen tegen de inhoud daarvan - aan X terug¬
gezonden. Daarmee is het nieuwe aanbod
aanvaard en een overeenkomst tussen B en
X tot stand gekomen. De Algemene Inkoopvoorwaarden van X zijn mitsdien op deze
overeenkomst van toepassing. Onderzocht
dient thans te worden in hoeverre A aan die
overeenkomst rechten tegen X kan ontlenen.
11. A baseert zich primair op de cessie in
de door A overgelegde notariële akte. Zoals
hiervoor overwogen zijn echter in casu de
Algemene Inkoopvoorwaarden van X van
toepassing. Artikel 13 van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden bepaalt in de eerste zin:
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( Volgt afwijzing.
Nr. 2
Nederlands Arbitrage Instituut
Arbiter: Mr. J.A. van Arkel
Arbitraal tussenvonnis nr. 1563 van 10 maart
1994
Bevoegdheid arbiter
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Door de offerte te aanvaarden, waarin uit¬
drukkelijk de toepasselijkheid van de algeme¬
ne voorwaarden door eiseres is bedongen,
heeft verweerster de gelding van die voor¬
waarden met inbegrip van het arbitraal be¬
ding aanvaard. Haar stelling, dat zij de bijla9

gen niet heeft ontvangen, doet daaraan niet
af. Zij had om toezending van die voorwaar¬
den kunnen tjragen ofwel bezwaar kunnen
maken tegen de toepasselijkheid ervan.
Eiseres: A NV
Gemachtigde: Mr. Drs. M.J.C. Deriks
Verweerster: X
4. Beoordeling van het geschil:
4.1. De offerte van A van 23 september
1988, welke door A bij haar arbitragerekest
als produktie 1 is overgelegd, bevat de vol¬
gende zin:
"Op onze werkzaamheden zijn van toepassing:
- het [Al-reglement...
- Algemene Voorwaaiden voor het uitvoeren van
opdrachten van de N.V. [Al."
Voorts vermeldt de offerte dat als bijlagen
zijn meegezonden genoemd reglement en
Algemene Voorwaarden. In de Algemene
Voorwaarden staat in artikel 11 vermeld dat
alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen
slechts één der partijen als een geschil be¬
schouwt, zullen worden beslecht door arbitra¬
ge overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut.
4.2. X heeft bij brief van 28 september
1988, welke brief is overgelegd als produktie
2 bij het arbitragerekest, onder verwijzing
naar de voornoemde offerte van 23 sep¬
tember 1988, aan A opdracht gegeven een
keuring uit te voeren. In deze brief maakt X
geen voorbehoud ten aanzien van de toepas¬
selijkheid van het A-reglement en/of de >Ugemene Voorwaarden, en vermeldt zij evenmin
dat zij geen bijlagen heeft ontvangen.
4.3. Bij brieven van 20 september 1993 en
4 oktober 1993 gericht aan het Nederlands
Arbitrage Instituut heeft X een beroep op de
onbevoegdheid van één of meer arbiters ge¬
daan. X stelt dat een geldige arbitrageover¬
eenkomst ontbreekt aangezien zij de A-voorwaarden niet zou hebben ontvangen. Partijen
zijn door de arbiter in de gelegenheid gesteld
om hun standpunt aangaande de bevoegd¬
heid van de arbiter nader uiteen te zetten.
Mr. M.J.C. Deriks heeft namens A op 27 ja¬
nuari 1994 uiteen gezet waarom A van me¬
ning is dat de arbiter in casu bevoegd is. Een
afschrift van deze uiteenzetting is door Mr.
Deriks conform het verzoek van de arbiter
aan X gezonden. X heeft nagelaten haar
standpunt vóór 15 februari 1S>94 nader uiteen
te zetten, zoals door arbiter gevraagd.
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4.4. Vast staat dat A in haar offerte uitdruk¬
kelijk heeft vermeld dat op haar werkzaamhe¬
den het A-reglement en haar Algemene Voor¬
waarden van toepassing zijn. In artikel 11
van de Algemene Voorwaarden is een arbi¬
traal beding opgenomen. Het staat eveneens
vast dat de opdracht door X aan A is verleend
op basis van de door A gestuurde offerte
waarbij door X geen voorbehoud is gemaakt
ten aanzien van de toepasselijkheid van de
Algemene Voorwaarden. X heeft evenmin in
haar brief vermeld dat zij geen Algemene
Voorwaarden heeft ontvangen. Op grond van
het voorgaande is de arbiter van mening dat
X door de offerte te aanvaarden waarin uit¬
drukkelijk de toepasselijkheid van de Algeme¬
ne Voorwaarden door A is bedongen, de
gelding van de Algemene Voorwaarden met
inbegrip van het arbitraal beding heeft aan¬
vaard. De stelling van X dat zij de bijlagen
niet heeft ontvangen doet daaraan niet af. Zij
had om toezending van die voorwaarden
kunnen vragen ofwel bezwaar kunnen maken
tegen de toepasselijkheid ervan. Dat heeft X
niet gedaan. Gelet op het bepaalde in artikel
11 van de Algemene Voorwaarden alsmede
de wijze van benoeming van de arbiter, acht
de arbiter zich bevoegd.
iHet geschil tussen partijen werd bij eindvon¬
nis van 18 juli 1994 beslechi).
Nr. 3
Nederlands Arbitrage Instituut
Arbiters: Mr. J. In 't Veld, J.A.M. Nietsch, Ir.
C.F.A. Knol
Arbitraal vonnis nr. 1648 van 14 november
1994
Bevoegdheid scheidsgerecht
Geschillenregeling
Geldige arbitrageovereenkomst ontbreekt
Arbiters verklaren zich onbevoegd nu de
onderltatHge geschillen, die samenhangen met
bouwkundige en technische kwesties, dienen
te worden beslecht door de Raad van Arbitra¬
ge voor de Bouwbedrijven. Terecht is een be¬
roep gedaan op de onbevoegdheid van het
scheidsgerecht wegens het ontbreken van een
geldige arbitrage-overeenkomst.
(NAI reglement van 1.12.1986 artt. 9 sub
2, 62 lid 3)
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Eiseres: gemeente A
Gemachtigde: Mr. W. Taekema
Verweerster: pensioenfonds X
Gemachtigde: Mr. M.H.F. van Buuren
Overwegingen ten aanzien van de bevoegd¬
heid:
Partijen hebben geen verschil van mening
over het bestaan en de rechtsgeldigheid van
de overeenkomst tussen partijen zods neerge¬
legd in bijlage A bij de arbitrage-aanvraag.
Op de pagina's 8 en 9 is de geschillenre¬
geling in de artikelen 12.1 en 12.2 neerge¬
legd. In de geschillenregeling wordt verwe¬
zen naar het NAI-reglement van 1 december
1986. Artikel 9 sub 2 van dit reglement regelt
het beroep op het ontbreken van een arbi¬
trage-overeenkomst.
X heeft zich voor alle weren beroepen op
de onbevoegdheid van het scheidsgerecht om
van de onderhavige vorderingen van de ge¬
meente kennis te nemen. Het stelt dat de ge¬
schillen moeten worden beslecht door de
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven
in Nederland.
De geschillen tussen partijen vloeien voort
uit de overeenkomst van 12 oktober 1989.
Artikel 12 van die overeenkomst bepaalt:
"12.1
Alle geschillen die naar aanleiding van deze
overeenkomst met bijlagen mochten ontstaan,
waaronder begrepen die weike slechts door één
der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen
door partijen ter beslechting aan arbiters worden
voorgelegd - voorzoveel nodig voorafgegaan door
een arbitraal kort geding-, zulks conform de statu¬
ten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven in Nederland (t.t.v. de ondertekening van
deze overeenkomst geldende versie).
Partijen kutmen nader overeenkomen bepaalde
geschillen te doen beslechten volgens het NAIreglement d.d. 1.12.1986.
Het vorenstaande laat onverlet het recht van
partijen om zich tot de President in kort geding
(...) te wenden, indien zulks naar het oordeel van
één van hen met het oog op een tijdige verkrijging
van een spoedeisende voorziening noodzakelijk
is.
12.2
Partijen zijn inmiddels nader overeengekomen
financiële geschillen betreffende de ontwikkeling
en/of realisatie van [diverse objecten] te doen be¬
slechten volgeiw het NAI-reglement d.d. 1.12.1986.
Na ondertekening van deze overeenkomst zullen
partijen zo spoedig mogelijk - op basis van het
NAI-reglement d.d. 1.12.1986 - overgaan tot aan¬
wijzing van drie arbiters alsmede twee plv. arbiters
voor die financiële geschillen betreffende de ont¬
wikkeling en/of realisatie van [diverse objeaen]."
Niet gesteld of gebleken is dat partijen na¬
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der zijn overeengekomen de onderhavige ge¬
schillen te doen beslechten volgens het NAIreglement d.d. 1.12.1986, zoals voorzien In lid
1 van artikel 12.
Derhalve is beslissend of de onderhavige
geschillen "financiële geschillen betreffende
de ontwikkeling en/of realisatie van [diverse
objecten]" zijn.
Uit de door partijen gegeven toelichting
blijkt dat partijen met deze geschillenregeling
hebben beoogd dat geschillen, die samenhan¬
gen met bouwkundige en technische kwe¬
sties, zullen worden beslecht door de Raad
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven. Dit in
verband met het feit dat eventuele geschillen
tussen X en de uitvoerend aannemer ook
moeten worden onderworpen aan het oor¬
deel van die raad. Geschillen tussen partijen
die deze samenhang niet hebben zouden
worden beslecht volgens het NAI-reglement.
Naar het oordeel van ondergetekenden be¬
staat de aangegeven samenhang in het on¬
derhavige geval.
Uit hetgeen de gemeente vordert, blijkt dat
de geschillen in het bijzonder de afwijkingen
van het oorspronkelijke bouwplan en het
meer- en minderwerk betreffen.
Niet ondenkbaar is dat een beslechting van
de onderhavige geschillen consequenties zal
hebben voor geschillen in de relatie tussen
X en de aannemer en omgekeerd.
Partijen hebben kennelijk beoogd tegen¬
strijdigheid in de uitkomsten te voorkomen
en daarom al die geschillen aan het oordeel
van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven te onderwerpen.
Ondergetekenden concluderen derhalve
dat terecht een beroep is gedaan op de onbe¬
voegdheid van het scheidsgerecht wegens het
ontbreken van een geldige arbitrage-overeen¬
komst.
Kosten:
Op grond van artikel 62, lid 3 van het NAIreglement van 1.12.1986 zijn ingeval van een
verklaring van onbevoegdheid de bepalingen
van de zesde afdeling van het reglement van
overeenkomstige toepassing met dien verstan¬
de dat de kosten ten laste van eiseres worden
gebracht.
Uitspraak doende:
Verklaren zich onbevoegd om als arbiters
het geschil tussen partijen te beslechten;
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Brengen de kosten van het onderzoelf
naar de bevoegdheid ten laste van de ge¬
meente, ...
Nr. 4
Konitiklijke Vereniging "Het Comité
van Graanhandelaren"
Arbiters; J.F. ter Hart, C.A. Koppen, G.F. van
Lanen, P.N. Otter, Ir. K.K. Vervelde
Arbitraal vonnis in hoger beroep nr. 02/93
van 3 februari 1994, m.nt. HJS
Kwaliteit geleverde niet conform contract
Vergoeding wegens mindere kwaliteit
Weerlegging vordering
Datum waarop geschil ontstond
Arbitrage tijdig aangevraagd
Buitengewoon geval
Nadere overeextkomsten
Rente
De omstandigheid, dat de koper de goede¬
ren niet weigert, doet niet af aan de mogelijk¬
heid, dat partijen het (alsnog) over een ver¬
goeding wegens mindere kwaliteit met elkaar
eens worden.
In de omstandigheden van dit geval lag op
appellante de plicht een duidelijk omschreven
vordering specifiek te weerleggen, indien zij
van mening was, dat die vordering niet be¬
stond. Van een zodanige lueerlegging is niet
gebleken en zelfs in appel is appellante daar¬
in nog steeds niet geslaagd.
In verband met de bijzondere omstandig¬
heden vati het onderhavige geval wordt ge¬
acht een buitengewoon geval aanwezig te
zijn in de zin van artikel 46, lid 1 van de
Conditiën.
Nadere overeenkomsten bij de uitvoering
van een handelskoopcontract plegen eenzijdig
te worden bevestigd door de meest gerede par¬
tij, dat wil zeggen hetzij door de verkoper,
hetzij door de koper. Bij uitblijven van protest
binnen korte tijd tegen een zodanige bevesti¬
ging wordt degene, die de bevestiging heeft
ontvangen en behouden, geacht aan de in¬
houd daarvan gebonden te zijn.
In de veevoederhandel heeft het handelsge¬
bruik artikel 1286 (oud) BW reeds vele de¬
cennia buiten spel gezet. In die handel is het
gebruik bij niet-betaling of niet tijdige beta¬
ling rente ingaande een korte tijd na fakturering, waarbinnen betaald kan en ook moet
worden, toe te kennen hetzij op de voet van
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de (eventueel gemiddelde) bancaire debetren¬
te, hetzij op de voet van de wettelijke rente.
(BW art. 1286 (oud); Conditiën voor de
Rotterdamsche Graanbeurs artt. 46, lid 1
en 47)
Appellante; verkoopster A (BRD)
Gein timeerde; Mr. Y in zijn hoedanigheid van
curator in het faillissement van koopster
X
"Grief 1:
De arbiters hebben... ten onrechte overwogen dat
het voldoende aannemelijk is geworden dat na de
lossing van de maisvoedermeelpellets door de
heren K en L van X is getelefoneerd met de heer
M, waarbij van de zijde van X is duidelijk gemaakt
dat de afgeleverde lading van een onacceptabele
kwaliteit was.
Grief II:
Arbiters hebben ten onrechte belang toegekend
aan de omstandigheid dat A de factuur d.d. 10 sep¬
tember 1990 zonder protest heeft behouden en bo¬
vendien ten onrechte overwogen dat hun genoeg¬
zaam is gebleken, dat ook in een later stadium &
nota nooit voorwerp van geschil tussen de partijen
is geweest.
Grief ni:
Arbiters hebben ten onrechte overwogen dat het
geschil over de betaling van de factuur is ontstaan
op 15 november 1991, en dat X op 1 februari 1991
arbitrage heeft aangemeld.
Grief IV:
Arbiters hebben ten onrechte overwogen dat de
factuur d.d. 10 september 1990 niet een overeen¬
komst van dading is, dat een eenzijdig schiiftelijke
kennisgeving zoais vervat in de factuur een in de
veevoederbranche gebruikelijke wijze van bevesti¬
ging van overeenkomsten is, en dat de factuur als
zodanig dient te worden aangemerkt.
Grief V:
Arbiters hebben ten onrechte rente over het gevor¬
derde bedrag toegewezen vanaf 17 september
1990.
Hebben overwogen:
De bevoegdheid van appelarbiters om het
geschil in hoger beroep te berechten is niet
betwist en staat dus vast. Die bevoegdheid
volgt uit artikel 45 van de Conditiën van de
Rotterdamsche Graanbeurs voor Veekoeken,
welke op de onderhavige overeenkomsten
van partijen van toepassing zijn verklaard.
In eerste instantie is de door geïntimeerde
gepretendeerde vordering op de in het vonnis
vermelde gronden toegewezen.
Appellante is tegen dit vonnis d.d. 4 januaTvA 95/1

ri 1993 tijdig in hoger beroep gekomen en
heeft daartegen vijf grieven aangevoerd met
als conclusie, dat het vonnis in eerste instan¬
tie vernietigd moet worden en dat géintimeerde alsnog niet ontvankelijk verklaard dient te
worden in zijn vorderingen, hem die althans
ontzegd behoren te worden, met veroordeling
van geïntimeerde in de kosten van beide
instanties.
De eerste grief houdt in, dat arbiters ten
onrechte hebben overwogen, dat het vol¬
doende aannemelijk is geworden dat na de
lossing van de maïswoermeelpellets door de
heren K en L van de curanda van geïntimeer¬
de is getelefoneerd met de heer M (die zich
daarvan niets herinnert), waarbij van de zijde
van de curanda, de koper, is duidelijk ge¬
maakt, dat de afgeleverde lading van een on¬
acceptabele kwaliteit was. Appellante stelt,
dat de partij dus geweigerd had moeten wor¬
den, hetgeen niet geschied is en/of dat tijdig
arbitrage volgens artikel 47 had moeten wor¬
den aangevraagd, hetgeen evenmin gebeurd
is. Zij acht het dan ook hoogst onwaarschijn¬
lijk, dat een claim (voor een vergoeding we¬
gens kwaliteit of gezondheidstoestand) op
grond van onacceptabele kwaliteit op 7 sep¬
tember 1990 zou zijn ingediend bij appellante
en door deze zou zijn aanvaard. Ook het
recht om een vergoeding te vorderen zou zijn
vervallen, toen op 6 september 1990 te 14.30
uur geen arbitrage wegens weigering van de
maïsvoermeelpellets meer mogelijk was.
Deze grief kan niet slagen. De omstandig¬
heid, dat de koper de goederen niet weigert,
doet niet af aan de mogelijkheid, dat partijen
het (alsnog) over een vergoeding wegens
mindere kwaliteit met elkaar eens worden.
Dat laatste is in het onderhavige geval ge¬
beurd. Dat blijkt namelijk uit de twee getui¬
genverklaringen van de heren K en L, uit de
toezending van een fektuur d.d. 10 september
1990 voor het overeengekomen bedrag van
US$ 24.000,— met de omschrijving: "allowance
on quality' as agreed by telephone 07.09.90
with mr. M.", uit het feit, dat de faktuur bij
gebreke van ontkenning bij appellante is
binnengekomen, uit de omstandigheid, dat
appellante op 18 april 1991 niet door arcering
heeft aangegeven, dat de faktuur van 10
september 1990 ten bedrage van de US$
24.000 haar niet bekend was of niet door be¬
scheiden, welke in haar bezit waren, gestaafd
was, alsmede uit de niet voldoende weerspro¬
ken mededeling van de curator van de koper.
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dat nimmer specifiek tegen de onderhavige
faktuur geprotesteerd is. Tegenover dit alles
kan het zich niets herinneren van het onder¬
havige gesprek per telefoon op 7 september
1990 geen voldoende tegenbewijs opleveren.
De overweging van arbiters in eerste aanleg
moet dus verstaan worden in die zin, dat de
kwaliteit van het geleverde niet conform het
contract was, dat derhalve een vergoeding
wegens mindere kwaliteit op haar plaats was
en dat het niet (hoogst) onwaarschijnlijk was,
dat de koper (alsnog) een vergoeding van de
verkoper vorderde wegens mindere kwaliteit
en appellante deze toezegde. Het woord
"onacceptabel" moet hier niet in de zin van
"weigerbaar" worden verstaan.
De tweede grief van appellante houdt in,
dat arbiters in eerste aanleg ten onrechte be¬
lang hebben toegekend aan de omstandig¬
heid, dat appellante de faktuur zonder protest
heeft behouden en bovendien ten onrechte
hebben overwogen, dat hun genoegzaam is
gebleken, dat ook in een later stadium de
nota nooit voorwerp van geschil tussen partij¬
en is geweest. Appellante stelt dat geen
rechtsregel de wederpartij van iemand, die
een vordering pretendeert, verplicht tegen die
vordering schriftelijk of mondeling te prote¬
steren. Bovendien is de onderhavige vorde¬
ring volgens appellante bij de onderhandelin¬
gen over openstaande posten nooit als ge¬
rechtvaardigd erkend, doch integendeel be¬
twist.
Te dien aanzien overwegen appelarbiters,
dat van een betwisting van de onderhavige
vordering in het geheel niet is gebleken. Wel¬
iswaar heeft appellante bij de tussen haar en
de geintimeerde gevoerde onderhandelingen
wel gesteld te handelen "ohne Prajudiz für
unseren, Ihnen melirfach mitgeteilten Rechtsstandpunkt", doch dit algemene voorbehoud
kan kennelijk niet betrekking hebben op de
litigieuze vordering, welke in een haar toege¬
zonden lijst van vorderingen door appellante
niet is aangemerkt als onbekend of onvol¬
doende met bescheiden gestaafd. In de om¬
standigheden van dit geval lag op appellante
de plicht een duidelijk omschreven vordering
specifiek te weerleggen, indien zij van me¬
ning was, dat die vordering niet bestond. Van
een zodanige weerlegging is niet gebleken en
zelfs in appel is appellante daarin nog steeds
niet geslaagd. De tweede grief moet dus wor¬
den verworpen.
De derde grief richt zich tegen de ovenve13

ging van arbiters in eerste aanleg, dat het
geschil over de betaling (van het bedrag van
US$ 24.(XX)) van de faktuur van 10 september
1990 eerst op 15 november 1991 is ontstaan
en dat geïntimeerde op 1 februari 1991 arbi¬
trage heeft aangemeld.
Die laatste datum berust wat het jaartal
betreft kennelijk op een verschrijving en ook
het getal 1 is onjuist. De arbitrage is op 8
februari 1992 aangemeld. Zij is op 1 februari
1992 aan appellante aangezegd. In zover is
de grief juist.
Voor het overige kunnen appelarbiters het
oordeel van arbiters in eerste aanleg omtrent
de datum, waarop het geschil ontstond, in het
onderhavige geval buiten beschouwing laten.
In verband met de bijzondere omstandig¬
heden van dit geval - de financiële moeilijk¬
heden van de curanda van geïntimeerde, het
dreigende faillissement, dat op 25 september
1990 is gevolgd, en de tijdrovende onderhan¬
delingen tot vaststelling van de financiële
verhouding van partijen in dit faillissement achten appelarbiters een buitengewoon geval
aanwezig in de zin van artikel 46, lid 1 van
de Conditiën. Eerst op 15 november 1991
stond vast, dat appellante de onderhavige
vordering niet betaald had, zodat de arbitrage
in eerste instantie tijdig is aangevraagd. De
derde grief kan dus niet tot vernietiging van
het vonnis in eerste aanleg leiden.
De vierde grief stelt, dat arbiters ten on¬
rechte hebben overwogen, dat de factuur d.d.
10 september 1990 niet een overeenkomst
van dading is, dat een eenzijdige schriftelijke
kennisgeving, zoals vervat in de factuur een
in de veevoederbranche gebruikelijke wijze
van bevestiging van overeenkomsten is, en
dat de factuur als zodanig dient te worden
aangemerkt.
Appjelarbiters zijn van oordeel, dat er in
het onderhavige geval geen geschil omtrent
de kwaliteit is geweest. Het telefoongesprek
van 7 september, waarbij de curanda van geintimeerde zich over de kwaliteit van het
geleverde beklaagde en de heer M die klacht
aanvaardde, heeft slechts tot vaststelling van
de te dier zake te betalen vergoeding geleid.
De vaststelling daarvan levert geen dading
op. Er was over de kwaliteit geen geschil. De
appellante en de curanda van geïntimeerde
hebben daarbij niets opgeofferd. De vastge¬
stelde vergoeding wegens mindere kwaliteit
was niet meer en niet minder dan waarop de
curanda van geïntimeerde ook volgens appel
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lante recht had. Dergelijke nadere overeen¬
komsten bij de uitvoering van een handels¬
koopcontract plegen eenzijdig te worden
bevestigd door de meest gerede paiü}, dat wü
zeggen hetzij door de verkoper, hetzij door
de koper. Bij uitblijven van protest binnen
korte tijd tegen een zodanige bevestiging
wordt degene, die de bevestiging heeft ont¬
vangen en behouden, geacht aan de inhoud
daarvan gebonden te zijn. Ook de vierde grief
moet dus worden verworpen.
In de vijfde grief beklaagt appellante zich
erover, dat arbiters in eerste aanleg ten on¬
rechte over het gevorderde bedrag rente in¬
gaande 17 september 1990 hebben toege¬
wezen, hetgeen in strijd zou zijn met artikel
1286 (oud) BW, dat ten deze nog toepasselijk
zou zijn.
Ook deze grief faalt. In de veevoederhandel als waarvan ten deze sprake is heeft het
handelsgebruik art. 1286 (oud) BW reeds vele
decermia buiten spel gezet. In die handel is
het gebruik bij niet-betaling of niet tijdige
betaling rente ingaande een korte tijd na fakturering, waarbinnen betaald kan en ook
moet worden, toe te kennen hetzij op de voet
van de (eventueel gemiddelde) bancaire de¬
betrente, hetzij op de voet van de wettelijke
rente.
Nu geen der grieven tot vernietiging van
het vonnis in eerste aanleg kan leiden, dient
het vonnis waarvan beroep bevestigd te wor¬
den en appellante in de kosten van het hoger
beroep veroordeeld te worden.
(Als goede mannen naar billijkheid verwer¬
pen arbiters het hoger beroep en bevestigen zij
het vonnis in eerste aanleg d.d. 4 januari
199S).
Noot:
Het scheidsgerecht oordeelt dat "het han¬
delsgebruik artikel 1286 (oud) BW reeds vele
decennia buiten spel gezet" heeft. Artikel
1286 achtte wettelijke rente eerst verschuldigd
na wettelijke aanmaning of dagvaarding. Arti¬
kel 6:119 BW bepaalt thans dat wettelijke
rente reeds verschuldigd is, zodra de schulde¬
naar in verzuim verkeert. Of dat het geval is,
wordt met name bepaald door artikel 6:81
e.v. BW. Artikel 1:83 (aanhef en sub a) be¬
paalt dat het verzuim zonder ingebrekestel¬
ling intreedt "wannee:r een voor de voldoe¬
ning bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de
verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de
TvA 95/1

termijn een andere*strekking heeft." De wet
heeft zich inmiddels dus aan het handelsge¬
bruik aangepast!
HJS

2. Op de koopovereenkomst zijn, zoals
door partijen tijdens de mondelinge behande¬
ling uitdrukkelijk is bevestigd, de Condities
van de N.Z.V. van toepassing. Deze Condities
bevatten in artikel 11 een arbitraal beding. De
ondergetekenden, benoemd volgens de bepa¬
Nr. 5
lingen van het Arbitrage-Reglement van de
Nederlandse Vereniging voor de Han¬ N.Z.V., waarnaar in genoemd artikel 11 ver¬
del in Gedroogde Zuidvruchten, Spece¬ wezen wordt, zijn mitsdien bevoegd van het
rijen en aanverwante artikelen
geschil tussen partijen kennis te nemen en
Arbiters: T.F. van Rietschoten, A.T.A. van daarin als arbiters uitspraak te doen. Deze
Straaten, J.G.M. Timmer
bevoegdheid is overigens ook niet door (één
Arbitraal vonnis van 23 febmari 1994
der) partijen betwist.
3. A stelt zich op het standpunt, dat haar
Verborgen gebrek
door X goederen geleverd zijn, die niet aan
Reclametermijn overschreden
de overeengekomen kwaliteit voldoen. De
Onderzoek van de goederen onvolledig
goederen bevatten volgens Europort benzo
a pryene en om deze reden vordert zij ont¬
Afwijzing eis gevolg van overschrijding binding van de koopovereenkomst. X stelt
door koper van de termijn waarbinnen een daar tegenover, dat de goederen wel voldoen
kwaliteitsclaim dient te worden ingediend en aan hetgeen was overeengekomen en dat de
bovendien het nalaten door koper van be¬ vordering van A derhalve moet worden afge¬
monstering op de in de N.Z.V. condities wezen. Voorts voert X een aantal redenen
voorgeschreven wijze.
aan, op grond waarvan A naar Xs oordeel in
haar vordering niet-ontvankelijk moet worden
(Condities van de N.Z.V. artt. 11, 14, leden verklaard. Arbiters overwegen hieromtrent als
3 en 4, 27)
volgt.
4. Dat de goederen vóór verscheping door
Eiseres (koopster) A BV
S.G.S. zijn ge'inspecteerd, dat de analyseresul¬
raadsman Mr. D. Knottenbelt
taten aan A kenbaar zijn gemaakt en dat deze
Verweerster (verkoopster) X Ltda.
resultaten ook vóór verscheping door A zijn
raadsman Mr. A.J. Dolk
geaccepteerd, doet naar het oordeel van arbi¬
Hebben overwogen ten aanzien van het recht: ters niet af aan het recht, dat A heeft de goe¬
1. Naar tussen partijen als niet, dan wel deren bij aankomst op verborgen gebreken
onvoldoende weersproken vaststaat, is tussen te controleren. Naar arbiters begrijpen, stelt
A als koopster en X als verkoopster een A dat hier sprake is van een dergelijk verbor¬
koopovereenkomst tot stand gekomen, welke gen gebrek.
5. Arbiters wijzen erop, dat A ingevolge
door A met contract... als volgt aan X is be¬
artikel
27 van de Condities van de N.Z.V.
vestigd;
uiterlijk op de 12e kalenderdag na lossing van
"QUANTrrY; 1 fel of 1900 cartons each 10 kilos de goederen ter bestemmingsplaats bij X had
nett weight
ARTICXE:
CHILEAN GOLDEN THOMPSON moeten reclameren, indien zij van mening
RAISINS - crop 1993 - 50 2 max. was, dat de goederen niet aan de overeenge¬
1500 ppm size over 12 mm - slightly komen kwaliteit voldeden. In casu staat vast,
durkex oiled homogeneous bright dat de goederen op 15 oktober 1993 ter be¬
golden colour
PRICE:
US $ 1.850,— per 1.000 kUos nett stemmingsplaats ... zijn aangekomen. Daaren¬
boven staat vast, dat A eerst op 8 november
weight candf Rotterdam
SHIPMENT: July/August 1993, preferably July 1993 via haar gemachtigde bij X over de kwa¬
1993
PAYMENT:
nett cash against documents on pre¬ liteit van de geleverde goederen heeft ge¬
klaagd.
sentation
PARTicuLAitS: Goods to be stowed under dre waterDit betekent derhalve, dat A niet tijdig
line.
heeft gereclameerd. Hoewel aan A moet wor¬
Quality-inspection to be done by den toegegeven, dat in artikel 27 geen sanctie
S.G.S. Analyses-results to be passed
on to us prior to shipment. Certificate wordt aangegeven voor het geval de reclame¬
to be presented with the documents. termijn niet in acht wordt genomen, achten
ARBITRATION: Dutch Dried Emit Association."
arbiters deze termijn zoals ook andere termijTvA 95/1
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nen in de Condities en het Arbitrage-Regle¬
ment van de N.Z.V. in principje fataal. Arbiters
oordelen geen termen aanwezig van dit prin¬
cipe af te wijken. Uitdrukkelijk wijzen zij er
daarbij op, dat A - anders dan zij blijkbaar
meent - had kunnen volstaan met het in ken¬
nis stellen van X van haar kwaliteitsklachten
(afwijkende geur) zonder dat zij op dat mo¬
ment ook al de oorzaken van de kwaliteits¬
klachten behoefde aan te geven. Deze over¬
wegingen van arbiters leiden er toe, dat A
niet ontvankelijk is in haar vordering.
6. Afgezien hiervan dienen, ingevolge
artikel 14 van de Condities van de N.Z.V. met name de leden 3 en 4 -, bij geschillen
over kwaliteit binnen 12 kalenderdagen na
lossing van de goederen ter bestemmings¬
plaats tweezijdig (dat wil zeggen door of
namens koper én verkoper) te verzegelen
monsters getrokken worden. Lid 5 van het¬
zelfde artikel stelt, bijzondere omstandighe¬
den voorbehouden, op het niet in acht ne¬
men van het vorenstaande de sanctie, dat de
koper zijn reclamerechten verwerkt. Gelijk
reeds vermeld, staat vast, dat de goederen op
15 oktober 1993 ter bestemmingsplaats zijn
aangekomen. Daarenboven staat vast, dat A
niet binnen 12 kalenderdagen nadien, derhal¬
ve uiterlijk 27 oktober, tweezijdig getrokken
monsters heeft doen nemen. Dit betekent, dat
A, nu naar het oordeel van arbiters zich geen
bijzondere omstandigheden hebben voorge¬
daan, haar reclamerechten heeft verwerkt.
7. Tenslotte overwegen arbiters nog ten
overvloede, dat A niet heeft aangetoond, dat
de goederen de gevaarlijke stof ben2o a pyrene bevatten. Immers, het expertiserapport van
C van 25 oktober 1993 vermeldt slechts, dat
het "most likely" is, dat de rozijnen in houts¬
koolovens zijn gedroogd en dat het "often
occurs" bij een dergelijk drogingsproces dat
de rozijnen met benzo a pyrene besmet ra¬
ken. Teneinde absolute duidelijkheid te ver¬
krijgen of over de oorzaak en de gevolgen
van de afwijkende geur, had A een (tweezij¬
dig) uit de partij getrokken monster door een
algemeen erkend laboratorium moeten laten
analyseren. Dat A dit achterwege heeft gela¬
ten, dient voor haar risico te blijven.
8. Nu A in haar vordering in conventie
niet-ontvankelijk wordt verklaard, dienen de
door in reconventie ingestelde vorderingen
aan de orde te komen. De vordering van X
om A tot betaling van ƒ 2.500,— aan buitenge¬
rechtelijke kosten te veroordelen, komt arbi¬
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ters niet onrechtmatig of ongegrond voor en
zij zullen deze vordering dan ook toewijzen.
De gevorderde rentederving over het bedrag
onder beslag wijzen arbiters toe tot 8% per
jaar vanaf de dag der beslaglegging. Arbiters
achten geen termen aanwezig het vonnis tot
zover uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
9. Als in het ongelijk gestelde partij dient
A veroordeeld te worden in de kosten van de
arbitrage. Een vordering tot vergoeding van
kosten van rechtsbijstand, wordt, zo al inge¬
steld, afgewezen, omdat een dergelijke vorde¬
ring üi arbitrages als de onderhavige over het
algemeen niet wordt toegewezen.
Rechtdoende als goede mannen naar billijk¬
heid:
in conventie:
verklaren A niet-ontvankelijk in haar vor¬
dering;
in reconventie:
veroordelen A om aan X te betalen f ...ter
zake van buitengerechtelijke kosten;
veroordelen A om aan X te vergoeden een
rente van 8% per jaar over het door A in (derden)beslag genomen geldbedrag vanaf de
dag der beslaglegging, zijnde 5 november
1993, tot aan de dag van opheffing van het
(derden)beslag;
in conventie en reconventie:
veroordelen A in de kosten van deze arbi¬
trage, ... welke verrekend zijn met het terzake
betaalde depót;
wijzen het meer en/of anders gevorderde
af.
Nr. 6
Nederlandse Vereniging voor de Han¬
del in Gedroogde Zuidvruchten, Spece¬
rijen en aanverwante artikelen
Arbiters: A.M.P. van Helvert, F. van der Meijde, H. Nuijen
Arbitraal vonnis van 25 maart 1994
Onbevoegdverklaring
Eiseres stelde verweerster niet resp. te laat
c.q. onvoldoende ervan in kennis dat zij han¬
delt op de condities van de NZV, hiermee niet
handelend overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6:232-234 BW.
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Eiseres: verkoopstet A BV
gemachtigde Mr, M.J. de Koning
Verweerster; koopster X BV
gemachtigde Mevr. Mr. J.K. Bekiiof
Hebben in aanmerking genomen:
Eiseres heeft op 14 december 1993 mid¬
dels gebruikmaking van het officiële aanmel¬
dingsformulier met bijlagen arbitrage tegen
verweerster aangemeld bij de Voorzitter van
de N.Z.V. De aanmelding vond plaats op
grond van :
"A een tussen partijen bestaande overeenkomst
van koop of verkoop op grondslag van de 'Condi¬
ties N.Z.V.', blijkens bijgaande (ver)koopbevestiging of contract;"
Uit hoofde van:
"het niet betalen en het weigeren te betalen
van factuur 927168 d.d. 12.11.1993 ten bedrage van
Hfl. 37.651,20"
vorderde eiseres
"betaling van bovengenoemde factuur rente
t/m datum betaling van bovengenoemde factuur
kosten van deze arbitrage, of zoveel meer of min¬
der als H.H. arbiters in alle redelijkheid en billijk¬
heid vaststellen."
Verweerster heeft bij faxberichten van 25
januari 1994 (2 stuks) als volgt geantwoord:
"Hierbij delen wij u mede, dat uw arbitrage¬
commissie niet bevoegd is om van opgemelde
zaak kennis te nemen, daar wij niet hebben gekontrakteerd op de voorwaarden van de NZV-condities, aangezien deze conditie ons nimmer ter hand
was gesteld en pas achteraf, nadat telefonisch de
overeenkomst tot stand gekomen was.
Wij zijn geconfronteerd met een verwijzing
naar de NZV-voorwaarden, terwijl wij nimmer de
intentie hebben gehad onder deze voorwaarden
te kontrakteren.
Conform het gestelde in artikel 233, lid B en
artikel 234, Boek 6, BW, zal uw commissie zich
dan ook niet ontvatikelijk moeten verklaren, aan¬
gezien de voorwaarden van de NZV-commissle in
casu niet van toepassing zijn."
en
"In aanvulling op ons eerder veraonden faxbe¬
richt, delen wij u het volgende mede:
Wij stellen bij deze nogmaals dat uw Commis¬
sie niet ontvankelijk is aangezien niet op de NZVcondities een overeenkomst tussen bovenvemielde
partijen tot stand is gekomen op vrijdagmiddag 5
november 1993.
1. onze onderneming heeft nog niet eerder ge¬
handeld met A BV.
2. In het telefonisch onderhoud op de bewuste
datum is nimmer over de NZV-condities ge¬
sproken.
TvA 95/1

3. Het schrijven van A BV (faxbericht d.d. 8 no¬
vember 1993), in het bijzonder daar waar het
de zinsnede 'Al onze verkopen geschieden op
de condities van de Nederlandse Zuidvruchten
Verenigmg" betreft, is juridisch beschouwd van
generlei waarde. Zoals u bekend is, is sinds
1 januari 1992 middels het Nieuw Burgerlijk
Wetboek een geheel nieuwe regeling voor Al¬
gemene voorwaarden ingevoerd (art 6:231-247
BW). De artikelen 233 en 234 uit boek 6 NBW
specificeren heel duidelijk op welke wijzen de
algemene voorwaarden bekend dienen te wor¬
den gemaakt.
Hieraan is in casu geenszins voldaan.
Bij het telefonisch afsluiten van overeen¬
komsten doet art. 6:234 lid Ib BW opgeld, in
ons bewuste onderhoud zijn dergelijke onder¬
werpen niet aan de orde geweest. Voorts is in
bovengenoemd faxbericht een dergelijke be¬
kendmaking niet opgenomen, met name daar
waar het het aanbod tot toezending van alge¬
mene voorwaarden betreft na verzoek. (N.B.:
wij moeten NLG 25,— excl. BTW overmaken
aan de NZV om de condities in ons bezit te
krijgen!) Zoals bekend, is de jurisprudentie
zeer strikt in de uitleg van de voormelde arti¬
kelen.
Zodat de consequentie duidelijk mag zijn:
ons geschil zal niet bij uw Commissie drxdi bij
de burgerlijke rechter dienen te worden aange¬
kaart op basis van het algemene Vermogens¬
recht."
Ondergetekenden hebben schriftelijk be¬
vestigd een benoeming tot arbiter in deze
arbitrage te aanvaarden.
Voorafgaande aan de mondelinge behan¬
deling heeft mevrouw Mr. J.K. Bekhof van
LAR Rechtsbijstand, gemachtigde van ver¬
weerster, nog een telefexbeiicht van 1 februa¬
ri 1994 ingezonden met bijlagen. De inhoud
van dit telefaxbericht luidde :
"Bijgaand gelieve u in aansluiting op het faxbe¬
richt d.d. 25 januari jl. enige correspondentie aan
te treffen, welke hedt plaatsgevonden tussen par¬
tijen. Hiertoe behoort een tweetal rapporten waar¬
uit moge blijken dat de kwaliteit van de aardnoten
inferieur is, alsmede een tegenvordering van cliën¬
te. Ik verzoek u hiervan kennis te nen^n. Ter atting zal een en ander zo nodig worden toegelicht.
Inmiddels verblijf ik,..."
Hebben overwogen ten aanzien van het recht:
1. Nu verweerster voor alle weren de
bevoegdheid van ondergetekenden betwist,
om van het geschil tussen partijen kennis te
nemen en daarin als arbiters uitspraak te
doen, dienen ondergetekenden zich hier eerst
over uit te laten.
2. Op grond van de aan hen overgelegde
stukken en van hetgeen tijdens de mondelin¬
ge behandeling aan de orde is geweest ne¬
men ondergetekenden de volgende feiten als
vaststaand aan:
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op of omstreeks 5 november 1993 is tussen,
eiseres als verkoopster en verweerster als
koopster een koopovereenkomst tot stand
gekomen
- eiseres heeft met haar faxbericht van 8 novem¬
ber 1993 de totstandkoming van deze koop¬
overeenkomst aan verweerster bevestigd
in het faxbericht werd door eiseres vermeld:
"Al onze verkopen geschieden op de condities
van de Nederlandse Zuidvmchten Vereniging"
hiertegen is door verweerster geen bezwaar
gemaakt
- de koopovereenkomst tussen partijen betrof
een eerste transactie tussen partijen en de con¬
dities van de Nederlandse Zuidvruchten Vere¬
niging (,== N.Z.V. Condities) zijn door eiseres
niet vóór of bij het sluiten van de koopover¬
eenkomst aan verweerster ter hand gesteld
noch ook heeft eiseres verweerster vóór de
totstandkoming van de koopovereenkomst
medegedeeld, dat deze Condities bij haar ter
inzage lagen of bij een Kamer van Koophandel
en Fabrieken of de griffie van een gerecht
waren gedeponeerd en dat zij op liaar verzoek
aan haar zouden worden toegezonden de goe¬
deren zijn op of omstreeks 13 november 1993
door verweerster in ontvangst genomen
- eiseres heeft verweerster terzake een factuur
doen toekomen nummer ... d.d. 12 november
1993, waarin werd vemaeid: "Condiües: Neder¬
landse Zuidvruchten Vereniging"
ook hier is door verweerster geen bezwaar
tegen gemaakt.
3. Zo al met eiseres moet worden aange¬
nomen, dat verweerster de gelding van de
N.Z.V. Condities heeft aanvaard, ten eerste
omdat eiseres er vóór het totstandkomen van
de koopovereenkomst op heeft gewezen, dat
deze Condities toepassing zouden vinden
hetgeen overigens door verweerster uitdruk¬
kelijk wordt ontkend, ten tweede omdat ver¬
weerster niet tegen de inhoud van het faxbe¬
richt van eiseres van 8 november 1993, in¬
houdende een bevestiging van de gesloten
koopovereenkomst, heeft geprotesteerd, ten
derde omdat verweerster de goederen in
ontvangst heeft genomen en ten vierde omdat
verweerster tegen de factuur van eiseres van
12 november 1993 geen bezwaar heeft ge¬
maakt, en dat verweerster zich derhalve op
grond van artikel 6:232 BW niet op de onbe¬
kendheid met de N.Z.V. Condities kan beroe¬
pen, dan nog geldt het volgende. Ingevolge
artikel 6:233 sub b BW is een beding in alge¬
mene voorwaarden - en de N.Z.V. Condities
moeten geacht worden algemene voorwaar¬
den in de zin van de wet te zijn - vernietig¬
baar indien de gebruiker van deze algemene
voorwaarden (in casu eiseres) de wederpartij
(in casu verweerster) niet de mogelijkheid
heeft geboden van de algemene voorwaarden
kennis te nemen. In artikel 6:234 BW wordt
I's,

dit dan aldus uitgewerkt, dat deze gelegen¬
heid in elk geval is geboden indien
of a de algemene voorwaarden vóór of bij
het sluiten van de overeenkomst aan
de wederpartij ter hand zijn gesteld
of b vóór de totstandkoming van de over¬
eenkomst aan de wederpartij bekend
is gemaakt dat de algemene voorwaar¬
den bij de gebruiker ter inzage liggen
of bij een Kamer van Koophandel en
Fabrieken of een griffie van een ge¬
recht zijn gedeponeerd alsmede dat zij
op verzoek zullen worden toegezon¬
den.
Gelijk onder de vaststaande feiten vermel¬
de heeft eiseres noch het één noch het ander
gedaan en derhalve verweerster niet een
redelijke mogelijkheid geboden van de N.Z.V.
Condities kennis te nemen. Zeker nu het een
eerste transactie tussen partijen betrof had het
op de weg van eiseres gelegen verweerster
deze mogelijkheid te bieden. Artikel 6:246
BW bepaalt, dat onder meer de artikelen
6:233 en 234 BW van dwingend recht zijn.
4. Verweerster heeft in deze procedure bij
wege van verweer de vernietiging van (een
gedeelte van) de N.Z.V. Condities, waaronder
uitdrukkelijk het arbitraal beding, ingeroepen
op grond hiervan is het arbitraal beding niet
langer van kracht tussen partijen. Dit zo zijn¬
de moeten ondergetekenden concluderen, dat
de vereiste grondslag voor hun bevoegdheid
ontbreekt.
(Arbiters verklaren zich onbevoegd).
Nr. 7
Arbitragecommissie van de Koninklij¬
ke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB)
Arbiters: Prof. mr. H.T. van Staveren, F.Th.
Bayings, R. Wiersma; secretaris: Mr. R.J.A. Dil
Arbitraal vonnis nr. 516 van 7 december 1994
Arbeidsovereenkomst: verlenging -, ont¬
binding Gerechtigdheid vergoedingssom te vra¬
gen aan nieuwe club
Verlies aanspraak op vergoedingssom
Hoewel partijen er geruime tijd van zijn
uitgegaan dat het oude spelerscontract ook
werkelijk volledig geëindigd was, was dit ar¬
beidsrechtelijk niet het geval, omdat bleek dat
de arbeidsovereenkomst op grond van het be¬
paalde in artikel 7A:l639f, lid 2, BW verTvA 95/1

lengcl was. Deze verlenging van rechtswege
van de arbeidsovereenkomst is echter niet
gevolgd door de registratie als bedoeld in
artikel 51 RBV, waardoor het de traag is of
er ook een veHenging van het spelerscontract
in verenigingsrechtelijke zin is geweest.
Voor het bepalen van de hoogte van de
vergoeding ter zake van ontbinding van de
arbeidsovereenkomst, die de speler op grond
van artikel 7A:l639w, lid 8 BW aan zijn
oude club moet betalen, dient in de eerste
plaats te worden gekeken naar de vergoe¬
dingsregeling van artikel 43 RBV e.v. alsmede
naar de regeling voor de bepaling van de
hoogte van de vergoedingssom in artikel 25
Reglement Bindend Advies en de daarop ge¬
baseerde richtlijnen.
(BWart. 7A-.l639f, lid 2, 7A:1639p,
7A:l639w; Reglement Bindend Advies artt.
25, 43, 51)
Eiser: Th.R. Olyslager,
gemachtigde: Mr. W.F.C. van Megen
Verweerster; V.B.V. De Graafschap
gemachtigde: Mr. R.J.D. Kapelie
Het verloop van de procedure:
1. Eiser - Olyslager - heeft de arbitrage¬
commissie op 4 november 1994 verzocht te
verklaren voor recht dat verweerster - De
Graafschap - niet gerechtigd is om ingevolge
de bepalingen van het Reglement Betaald
Voetbal - RBV - een vergoeding te vragen
aan een nieuwe club indien hij daar als con¬
tractspeler in dienst treedt, terwijl Olyslager
voorts vraagt De Graafschap dan wel haar
vertegenwoordigers te verbieden om zich in
een andere zin uit te laten.
2. De Graafschap heeft hiertegen een ver¬
weerschrift ingediend gedateerd 15 november
1994 en geconcludeerd tot riiet-ontvankelijk
verklaring van Olyslager danwel afwijzing van
zijn vorderingen.
3. De algemeen voorzitter heeft op ver¬
zoek van Olyslager bepaald dat de onderhavi¬
ge zaak als spoedgeding zal worden behan¬
deld.
4. ...
■ Bevoegdheid:
5. Beide partijen zijn lid van de KNVB,
zodat op grond van artikel 7 van de statuten
van de KNVB juncto artikel 2 van het arbitra¬
gereglement in deze bevoegdheid toekomt
aan de arbitragecommissie.
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Ten aanzien van de feiten:
Als over en weer erkend danwel als niet
of onvoldoende weersproken, staat tussen
partijen het volgende vast:
6. Voorafgaande aan deze zaak is er tussen
partijen een geschil geweest over de vraag of
de arbeidsovereenkomst tussen Olyslager en
De Graafschap na 1 juli 1994 was verlengd.
In dit geschil zijn twee vonnissen gewezen,
namelijk het arbitraal vonnis nr. 510 waarin
geoordeeld is dat zulks inderdaad het geval
is geweest en arbitraal vonnis nr. 512, waarin
op verzoek van De Graafschap de verlengde
arbeidsovereenkomst per 15 oktober 1994 is
ontbonden ex artikel 7A:l639w BW. De arbi¬
tragecommissie gaat uit van de feiten die zijn
vastgesteld in de beide genoemde arbitrale
vonnissen gewezen tussen partijen op 10 ok¬
tober 1994.
7. Olyslager heeft tot dusverre geen nieu¬
we arbeidsovereenkomst met een andere club
gesloten.
Het geschil:
8. De arbitragecommissie dient te beoorde¬
len of, als gevolg van de ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. De Graafschap haar
aanspraken op een vergoedingssom als be¬
doeld in artikel 43 RBV heeft verloren.
Beoordeling van het geschil:
9. Gelet op de specifieke feiten en omstan¬
digheden van deze zaak, dient voor de be¬
oordeling van de vraag een onderscheid ge¬
maakt te worden tussen de arbeidsrechtelijke
en de verenigingsrechtelijke verhouding tus¬
sen partijen, zoals die voortvloeit uit de tus¬
sen partijen gesloten arbeidsovereenkomst en
de reglementen van de KNVB, waarvan beide
partijen lid zijn.
10. In arbitraal vonnis 510 is beslist, dat de
arbeidsovereenkomst tussen partijen na 30
juni 1994 van rechtswege is verlengd, op¬
nieuw voor een periode van een jaar. Aan de
arbeidsrechtelijke verhouding is tussen partij¬
en een einde gekomen door de ontbinding
van de (arbeids)overeenkomst per 15 oktober
1994 (vonnis 512).
11. In het algemeen is de arbeidsovereen¬
komst tussen speler en club vastgelegd in het
standaardspelerscontract zoals genoemd in
artikel 51 RBV en zoals gedefinieerd onder de
begripsbepalingen in genoemd reglement.
Krachtens genoemd reglement is het spe¬
lerscontract de door het bestuur Betaald Voet19

bal geregistreerde overeenkomst krachtens • omdat hij zijn handen vrij wilde hebben om
welke de contractspeler een geldelijke ver¬ elders in dienst te treden (en aldaar een
goeding ontvangt voor zijn deelnemen aan spelerscontract te sluiten), kon van De Graaf¬
het spel en/of de training. Het spelerscontract schap niet meer verlangd worden om deson¬
eindigt op 30 juni van enig kalendeijaar (arti¬ danks toch aan zijn verenigsrechtelijke ver¬
kel 51, lid 4 RBV) . Met het oog op het geor¬ plichting te voldoen het verlengde contract te
ganiseerde verloop van de voetbalwedstrijden doen registreren overeenkomstig artikel 51
en competitie en met het oog op de regule¬ RBV.
ring van de nationale en internationale ver¬
13. Het hierboven overwogene leidt tot het
houdingen in de voetbalsport, moet dit spe¬ oordeel van de arbitragecommissie dat er
lerscontract geïncorporeerd worden in de - tussen partijen geen nieuw, noch een ver¬
eveneens - tussen partijen bestaande arbeids¬ lengd spelerscontract in de zin van artikel 51
RBV tot stand is gekomen, waardoor voor de
overeenkomst.
12. Het laatste contract tussen Olyslager en toepassing van het Reglement Betaald Voet¬
De Graafschap, dat aan de vereisten van arti¬ bal, in het bijzonder artikel 43 van dat regle¬
kel 51 RBV voldeed, is het contract voor het ment, het oude spelerscontract is geëindigd
seizoen 1993/1994. Dit contract zou conform op 30 juni 1994. Onbestreden is dat De Graaf¬
artikel 51 RBV volledig zijn geëindigd op 30 schap voor 15 mei 1994 een geldige aan¬
juni 1994, indien het overeenkomstig de re¬ bieding in de zin van artikel 43, lid la RBV
gels van het arbeidsrecht was opgezegd of heeft gedaan. Deze aanbieding gevoegd bij
anderszins geëindigd was. Hoewel partijen, de hiervoor aangeduide beëindiging van het
zoals blijkt uit de zaken 510 en 512, er gerui¬ spelerscontract, verleent De Graafschap mits¬
me tijd van zijn uitgegaan dat het oude spe¬ dien gedurende twee jaar na 30 juni 1^4 het
lerscontract ook werkelijk volledig geëindigd recht een vergoedingssom te verlangen.
was, was dit arbeidsrechtelijk niet het geval,
14. Olyslager heeft ter zitting verklaard dat
omdat bleek dat de arbeidsovereenkomst op de aanspraken van De Graafschap op een
grond van het bepaalde in artikel 7A;ló39f, vergoedingssom pas verloren zijn gegaan op
lid 2, BW verlengd was. Deze verlenging van 15 oktober 1994, te weten op de datum waar¬
rechtswege van de arbeidsovereenkomst is op de arbeidsovereenkomst is ontbonden.
echter niet gevolgd door de registratie als Olyslager erkent derhalve cx)k zelf (impliciet)
bedoeld in artikel 51 RBV, waardoor het de dat ondanks de (van rechtswege) verlenging
vraag is of er ook een verlenging van het van de arbeidsovereenkomst. De Graafschap
spelerscontract in verenigingsrechtelijke zin op basis van de in 1994 gedane aanbieding
is geweest.
aanspraak kon blijven maken op een vergoe¬
Vaststaat dat partijen geen overeenstem¬ dingssom. Voor de opvatting van Olyslager
ming hebben bereikt over een nieuwe ar¬ dat dit recht verloren is gegaan door de ont¬
beidsovereenkomst (zaken 510 en 512). Vast¬ binding van de arbeidsovereenkomst is in het
staat ook dat Olyslager te kennen heeft gege¬ reglement evenwel geen steun te vinden.
ven dat hij niet meer voor De Graafschap
15. Olyslager heeft voorts nog aangevoerd
wenste uit te komen en uitzag naar een ande¬ dat het Reglement Betaald Voetbal zich
re club. Dit werd nog eens bevestigd toen slechts zou lenen voor grammaticale uideg.
Olyslager op 11 augustus 1994, vlak voor de Daargelaten de vraag of die stelling in zijn
aanvang van de competitie, een contract, dat algemeenheid juist is, gaat die stelling hier
qua salaris en emolumenten identiek was aan niet op omdat Olyslager het in artikel 43 RBV
het verlengde contract, weigerde te aanvaar¬ genoemde begrip "contract", uitsluitend leest
den, waardoor De Graafschap gedwongen als "arbeidsovereenkomst". Met het begrip
werd een nieuwe doelverdediger aan te trek¬ "contract" in artikel 43 RBV kan echter niets
ken. Vanaf dat moment mocht De Graafschap anders bedoeld zijn dan het in artikel 51 RBV
ervan uitgaan dat Olyslager er niet mee in¬ genoemde spelerscontract, dat geregistreerd
stemde en er ook niet mee zou hebben inge¬ moet worden in verband met de ordening
stemd, dat er een nieuw spjelerscontract bij de van de competitie. Daaraan doet niet af dat
KNVB zou worden geregistreerd, dan wel dat dit contract in het algemeen ook de arbeids¬
dit met het in arbeidsrechtelijke zin verlengde overeenkomst tussen speler en club is, dan
contract zou gebeuren. Nu Olyslager zo dui¬ wel daarvan een belangrijk onderdeel uit¬
delijk had laten blijken niet meer speelge¬ maakt.
rechtigd voor De Graafschap te willen zijn.
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17. ... Het is inmiddels vaste jurisprudentie,
dat in ... gevallen van ontbinding (wanneer
het verzoek daartoe van de speler is uitge¬
gaan) het bepalen van de hoogte van de ver¬
goeding, die de speler op grond van artikel
7A:163S>w, lid 8 BW aan zijn oude club moet
betalen ter zake van de ontbinding van de ar¬
beidsovereenkomst, in de eerste plaats wordt
gekeken naar de vergoedingsregeling van
artikel 43 RBV e.v. alsmede naar de regeling
voor de bepaling van de hoogte van de ver¬
goedingssom in artikel 25 Reglement Bindend
Advies en de daarop gebaseerde richtlijnen.
Het samengaan van de vergoedingsrege¬
ling in artikel 43 RBV met de vergoedingsre¬
geling van artikel 7A:l639w, lid 8 BW is bij
een verzoek van de werkgever om de ar¬
beidsovereenkomst te ontbinden niet zo goed
te realiseren. In het onderhavige geval heeft
De Graafschap, zoals zij ter zitting heeft ver¬
klaard, geen vergoeding gevraagd omdat
immers Olyslager tot dusverre geen concreet
vooruitzicht heeft op een andere club en
mitsdien er ook nog geen concrete vergoe¬
ding kan worden gevraagd dan wel worden
vastgesteld. Deze opstelling van De Graaf¬
schap acht de arbitragecommissie de juiste in
het kader van het vergoedingenstelsel zoals
neergelegd in het Reglement Betaald Voetbal.
Hoofdlijn van dit stelsel is immers, dat het
recht van de oude club op de vergoedings¬
som pas ontstaat als de speler met een nieu¬
we club een contract heeft gesloten. De daar¬
door beoogde juridische vrijheid van de spe¬
ler om na het einde van het contract te
contracteren met de club van zijn keuze
wordt in artikel 54 RBV nog eens met zoveel
woorden gegarandeerd. Het zou inderdaad
haaks op die in artikel 54 RBV gegarandeerde
vrijheid staan indien een club om een ar¬
beidsrechtelijke ontbinding verzoekt met een
aan hem te betalen vergoeding, die onüeend
is aan het vergoedingenstelsel, tenzij zich het
- in zo'n situatie niet erg waarschijnlijke geval voordoet, dat er zich een nieuwe club
heeft aangemeld, die met de speler een spe¬
lerscontract wil aangaan.
18. Op grond van het hierboven overwogene is de arbitragecommissie van oordeel,
dat de ontbinding van de verlengde arbeids¬
overeenkomst niet tot gevolg heeft dat De
Graafschap haar aanspraken op een vergoe¬
dingssom heeft verloren. De Graafschap be¬
houdt die aanspraken gedurende twee jaar na
30 juni 1994.
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19. De vorderingen van Olyslager zullen
worden afgewezen. Als de in het ongelijk ge¬
stelde partij wordt Olyslager veroordeeld in
de kosten van de procedure.
(^Rechtdoende als goede mannen naar billijk¬
heid ontzeggen arbiters Olyslager de door
hem ingestelde vorderingen').
Nr. 8
Arbitragecommissie van de Koninklij¬
ke Nederlandsche Voetbalbond (KNVB)
Arbiters; Mr. B.D. Wubs, N. van Zoghei, Drs.
J.P. Kranendonk; secretaris: Mr. R.J.A. Dil
Arbitraal vonnis nr. 502 van 27 december
1994
Verlenging arbeidsovereenkomst
Verzoek ontslagvergunning
Niet-tijdige opzegging arbeidsovereen¬
komst
Matiging aanspraak op schadeloosstcUing
De omstandigheid dat de werkgever niet
tijdig over de ontslagvergunning heeft kunnen
beschikken respectievelijk niet tijdig het dienst¬
verband met werknemer heeft kunnen beëin¬
digen, is in beginsel voor rekening van de
werkgever.
De schadeloosstelling is een gefixeerd be¬
drag; daarbij is het niet relevant of de werk¬
nemer daadwerkelijk schade heeft geleden. De
omstandigheid dat de werknemer als gevolg
van de onregelmatige opzegging in een finan¬
cieel betere positie komt te tterkeren dan bij
voortzetting van het dienstverband, kan ech¬
ter wel een reden zijn voor matiging.
(BW art. 7A.l639r)
Eiser: D.A. Hulshuizen
gemachtigde; Mr. J.J.M. Henclrickx
Verweerster: Stichting Betaald Voetbal NEC
gemachtigde: Mr. H.C.J. Oomen.
Het verloop van de procedure:
1. Hulshuizen heeft de arbitragecommissie
op TI juli 1994 verzocht NEC te veroordelen
tot betaling aan Hulshuizen van de schade¬
loosstelling ingevolge artikel 7A:l639r BW,
welke schadeloosstelling door hem is gesteld
op een bedrag van ƒ 36.000,00 bruto, ver¬
meerderd met de wettelijke rente over dat be¬
drag vanaf 1 juli 1994 tot de dag der algehele
voldoening.
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2. NEC heeft bij verweerschrift van 29
augustus 1994 de arbitragecommissie verzocht
de vordering van Hulshuizen te matigen tot
een bedrag van ƒ 13.480,00 bruto.
3. ...
Bevoegdheid:
4. Beide partijen zijn lid van de KNVB, zo¬
dat op grond van artikel 7 van de statuten
van de KNVB juncto artikel 2 van het arbitra¬
gereglement in deze bevoegdheid toekomt
aan de arbitragecommissie.
Ten aanzien van de feiten:
Als over en weer erkend dan wel als niet
of onvoldoende weersproken, staat tussen
partijen het volgende vast:
5. Hulshuizen is in juli 1991 bij NEC in
dienst getreden als hoofd opleidingen/assis¬
tent trainer. Met ingang van 1 juli 1992 is de
arbeidsovereenkomst tussen partijen met twee
jaren verlengd, tot en met 30 juni 1994.
6. Op 26 januari 1994 heeft NEC Hulshui¬
zen medegedeeld de arbeidsovereenkomst na
afloop van de overeengekomen termijn niet
te zullen verlengen. Op 27 januari 1994 heeft
NEC aan de Regionaal Directeur voor de Ar¬
beidsvoorziening te Nijmegen verzocht een
ontslagvergunning te verlenen voor Huls¬
huizen. Die vergunning is op 6 april 1994
geweigerd.
7. Op 25 april 1994 heeft NEC een nieuw
verzoek om een ontslagvergunning inge¬
diend. Op 8 juni 1994 is de gevraagde ver¬
gunning verleend, waarna NEC de arbeids¬
overeenkomst met Hulshuizen op 10 juni
1994 tegen 1 juli 1994 heeft opgezegd.
8. Partijen zijn het er over eens, dat deze
opzegging niet tijdig is gedaan omdat NEC
verzuimd heeft de contractuele opzegtermijn
van drie maanden in acht te nemen.
9. NEC maakt aanspraak op de wettelijke
schadeloosstelling en niet op betaling van
volledige schadevergoeding.
10. Hulshuizen heeft voor de duur van 1
jaar een part-time arbeidsovereenkomst geslo¬
ten bij S.V. Top te Oss voor 20 uur pier week.
Rekening houdende met het uit dat dienstver¬
band voortvloeiende salaris heeft Hulshuizen
de gevorderde schadeloosstelling beperkt tot
ƒ 36.000,00 bruto.
11. NEC heeft op 9 september 1994 een
bedrag van ƒ 13.284,00 bruto, zijnde drie
maanden bruto-salaris plus 8% vakantiebij¬
slag, aan Hulshuizen betaald. Dit bedrag is te
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beschouwen als de minimaal op voet van ar- *
tikel 7A:l639r BW in verband met lid 6 van
dat artikel te betalen wettelijke schadeloos¬
stelling.
Het geschil:
12. Nu partijen het er over eens zijn dat
Hulshuizen aanspraak kan maken op de scha¬
deloosstelling van artikel 7:l639r BW, blijft
het geschil tussen partijen beperkt tot de
vraag in hoeverre er gronden zijn om de aan¬
spraken van Hulshuizen te matigen.
Beoordeling van het geschil:
13. NEC is van oordeel dat Hulshuizen in
redelijkheid geen aanspraak kan maken op
een hogere schadeloosstelling dan de drie
maanden die door haar reeds zijn betaald.
NEC voert daartoe - verkort weergegeven de navolgende argumenten aan:
a. NEC kan geen verwijt worden gemaakt van het
feit dat de eerste ontslagvergunning is gewei¬
gerd respectievelijk de procedure ter verkrij¬
ging van die vergunning zolang heeft geduurd.
b. Hulshulzen Is ruim vijf maanden voor de be¬
oogde einddatum ervan in kennis gesteld dat
het dienstverband niet zou worden verlengd.
c. Hulshulzen heeft Inmiddels een part-time
dienstbetrekking elders aanvaard. Het Inkomen
dat hij uit dien hoofde ontvangt, gevoegd bij
de werkloosheidsuitkering en het door NEC
betaalde bedrag aan schadeloosstelling, komt
er grosso modo op neer dat Hulshuizen tot 1
juli 1995 geen inkomensschade iijdt.
d. De gevorderde scliadeloossteliing is bovenma¬
tig gelet op de marginale begroting waar NEC
mee werkt en het salarlsnviveau van de spe¬
lers.
NEC is dan ook van oordeel dat toeken¬
ning van de door Hulshuizen gevorderde
schadeloosstelling voor NEC tot kennelijk on¬
aanvaardbare gevolgen zou leiden.
14. De arbitragecommissie is van oordeel
dat de omstandigheid dat NEC niet tijdig over
de ontslagvergunning heeft kunnen beschik¬
ken respectievelijk niet tijdig het dienstver¬
band met Hulshuizen heeft kunnen beëindi¬
gen, in beginsel voor rekening van NEC
komt. NEC heeft zich klaarblijkelijk onvol¬
doende rekenschap gegeven van de duur van
de contractueel overeengekomen opzegter¬
mijn en de voor een ontslagprocedure beno¬
digde tijd. Bovendien heeft NEC nagelaten
om, zeker toen de eerste ontslagvergunning
werd geweigerd, een verzoek strekkende tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te
dienen.
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15. Het moge zo zijn, ^at NEC Hulshuizen
reeds in januari van de beëindiging in kennis
heeft gesteld. Dat feit op zich levert geen of
althans onvoldoende grond op om de aan¬
spraken van Hulshuizen te matigen, in het bij¬
zonder ook niet omdat Hulshuizen onbestre¬
den heeft verklaard reeds direct tegen NEC
te hebben gezegd dat hij in de procedure
verweer zou voeren.
16. Het is juist dat de schadeloosstelling
een gefixeerd bedrag is en dat het daarbij niet
relevant is of de werknemer daadwerkelijk
schade heeft geleden. De omstandigheid dat
Hulshuizen als gevolg van de onregelmatige
opzegging in een financieel betere positie zou
verkeren dan bij voortzetting van het dienst¬
verband, kan echter wel een reden zijn voor
matiging. Naar het oordeel van de arbitra¬
gecommissie zou toekenning van de volledige
door Hulshuizen gevorderde schadeloos¬
stelling gelet op de mate waarin NEC een
verwijt kan worden gemaakt, de rechtsver¬
houding die tussen partijen heeft bestaan, de
vroegtijdige mededeling die NEC heeft ge¬
daan alsmede de draagkracht van partijen, tot
een kennelijk onaanvaardbaar gevolg leiden.
17. De arbitragecommissie is derhalve van
oordeel dat in deze reden is voor matiging.
Ex aequo et bono wordt de schadeloosstelling
gematigd tot een bedrag groot ƒ 23.284,00
bruto, zodat door NEC nog aan Hulshuizen
dient te worden voldaan de somma van bruto
ƒ 10.000,00 exclusief rente.
18. Als de in overwegende mate in het on¬
gelijk gestelde partij wordt NEC veroordeeld
in de kosten van deze procedure.
Rechtdoende als goede mannen naar billijk¬
heid:
19. Veroordelen NEC om aan- Hulshuizen
te betalen terzake schadeloosstelling in de zin
van artikel 7A:l639r BW, het bedrag van bru¬
to ƒ 10.000,00, te vermeerderen met de wet¬
telijke rente over ƒ 23.482,00 over de peri¬
ode van 1 juli 1994 tot 9 september 1994 en
over de somma van ƒ 10.000,00 vanaf 9
september 1994 tot de dag der algehele vol¬
doening.
20. Veroordelen NEC in de kosten van de¬
ze arbitrage gevallen aan de zijde van Huls¬
huizen en tot op heden begroot, inclusief
salaris gemachtigde, op een bedrag van ƒ ...
21. Veroordelen NEC in de kosten van de
procedure gevallen aan de zijde van de
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KNVB en tot op heden begroot op een be¬
drag van ƒ ...
22. Wijzen af het meer of anders gevorder¬
de.
Nr. 9
Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven in Nederland
Arbiter: Mr. Ir. J.J.W.M. Smeets
Arbitraal tussenvonnis nr. 17.340 van 29 no¬
vember 1994, m.nt. HJS
Rectificatie
Verandering van een gedaagde proces¬
partij
Zelfs in geval een procedure moet worden
ingeluid met een dagvaarding, is niet elke
dagvaarding, waarin een niet ttolledige
naam is vermeld, nietig, waarvoor mag wor¬
den verwezen tiaar artikel S>4 Rv.
(Rv. artt. 94 en 1057, lid 4 sub b)
Eisers; A c.s.
Gemachtigde; Mr. K. Roordink
Geïntimeerde; X
Gemachtigde; Mr. R.A.M. Breij
Overwegende:
De bevoegdlteid van de ondergetekende
tot beslechting van het onderhavige geschil
staat onbetwist tussen partijen vast.
De ondergetekende constateert, dat ver¬
weerster zich blijkens de overeenkomsten en
tevens de overgelegde proces-volmacht be¬
dient van een handelsnaam, welke door ei¬
sers is gebezigd bij indiening van de memo¬
rie van eis.
Eisers hebben rectificatie verzocht.
Verweerster heeft daarmee niet ingestemd,
stellende, dat in deze moet worden gespro¬
ken van verandering van een gedaagde pro¬
cespartij en voorts, dat niet voldaan zou kun¬
nen worden aan het gestelde in artikel 1057,
lid 4 sub b Rechtsvordering, inhoudende de
namen en woonplaatsen van partijen. '
Om met dat laatste te beginnen, mag wor¬
den gesteld, dat aan het laatste geen zelf¬
standige betekenis toekomt. Na toelating van
de rectificatie kan immers aan het gestelde
wel worden voldaan.
Blijft dus de vraag of de rectificatie zelf
moet worden toegelaten.
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Ten deze overweegt de ondergetekende,
dat zelfs in geval een procedure moet wor¬
den ingeluid met een dagvaarding niet elke
dagvaarding, waarin een niet volledige naam
is vermeld, nietig is, waarvoor mag worden
verwezen naar artikel 94 Rv..
De ondergetekende overweegt, dat de
gevraagde rectificatie niet gelijk kan worden
gesteld aan een verzoek om in een lopende
procedure een andere partij te betrekken dan
genoemd in de memorie van eis, aangezien
slechts sprake is van een vervollediging van
de benaming van de op haar handelsnaam
aangesproken partij.
De ondergetekende wijst het beroep op
niet-ontvankelijkheid dan ook van de hand.
De ondergetekende houdt verder elke
uitspraak aan, ook met betrekking tot de
kosten.
De ondergetekende vermeldt slechts, dat
de kosten tot en met het depot van dit tus¬
senvonnis ter griffie van de arrondissements¬
rechtbank te Amsterdam ƒ ... hebben bedra¬
gen en zijn verrekend uit de door eisers ge¬
storte waarborgsom.
Rechtdoende als goed man naar billijkheid:
Wijst het beroep op niet-ontvankelijkheid
van eisers in hun vordering af,
Nodigt partijen uit over te gaan tot opgave
van hun verhinderingen voor een mondelin¬
ge behandeling van het eigenlijke geschil;
Houdt verder elke uitspraak aan.
Noot:
Uiteraard verdient het aanbeveling dat
rechtspersonen in de arbitrale procedure op¬
treden en worden betrokken onder vermel¬
ding van de statutaire naam plus de eventu¬
eel afwijkende handelsnaam. Het gaat echter
te ver de eiser niet-ontvankelijk te verklaren
indien hij slechts zijn handelsnaam vermeldt
of verweerder slechts aanduidt met diens
handelsnaam. Waarom zou een scheidsge¬
recht zich formalistischer opstellen dan de
overheidsrechter? De overheidsrechter komt
in dit soort gevallen niet eens de nietigverkla¬
ring van de dagvaarding toe, maar neemt
eenvoudigweg aan dat beide typen naamsaanduidingen van partijen op zichzelf toerei¬
kend zijn. Zie bijvoorbeeld HR 22 mei 1981
(Van der Gun/Farmex), NJ 1982, 59 m.nt.
CJHB. Maar welke statutaire naam hoort nu
bij een bepaalde handelsnaam.' Voor deze
vraag vormt het uittreksel uit het handelsregi¬
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ster in het algemeen een betrouwbare lei¬
draad.
HJS
Nr. 10
Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven in Nederland
Arbiters: Ir. C. Hoogeveen, Ir. K. Joustra, Ir.
J.F.W. Baller
Arbitraal vormis in kort geding no. 17.521 van
30 november 1994
Aanhangig maken van arbitraal kort ge¬
ding
Misbruik van procesrecht
Wijziging opdracht arbiters
Convertering van arbitraal kort geding in
bodemprocedure
Het verweer dat in strijd met de toepasse¬
lijke regels het inleidend verzoekschrift niet is
betekend bij deurwaardersexploit wordt ver¬
worpen. De bepaling in de statuten heeft ken¬
nelijk tot doel de in kort geding aangebroken
partij zo spoedig mogelijk op de hoogte te
brengen van het verzoek aan de Raad opdat
het verweer tijdig voorbereid kan worden, als¬
mede om uit te sluiten dat misverstand kan
ontstaan over de vraag of het inleidend ver¬
zoekschrift de de aangesproken partij (tijdig
bereikt heeft.
(Rv. 1022, lid 2; Statuten van de Raad van
Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Neder¬
land art. 20, lid 6)
Appellant: A
Raadsman: Mr. C.J. Blauw
Geïntimeerde: X
Raadsman: Mr. J. Martens
Overwegende:
Gelijk enerzijds gesteld en anderzijds er¬
kend, zijn de ondergetekenden in beginsel
bevoegd tot beslechting van het onderhavige
geschil bij scheidsrechterlijk vonnis overeen¬
komstig de statuten van de Raad, zulks op
grond van een in de (op de onderaanne¬
mingsovereenkomst van toepassing zijnde)
voorwaarden opgenomen arbitraal beding,
verwijzend naar de Raad en zijn statuten,
X heeft ter gelegenheid van de mondelin¬
ge behandeling van het geschil in kort ge¬
ding twee preliminaire verweren gevoerd,
ertoe strekkende dat A in haar vorderingen
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niet-ontvankelijk verklaard dient te worden,
In de eerste plaats heeft X aangevoerd dat
A in strijd met de toepasselijke regels, opge¬
nomen in de statuten van de Raad (artikel 20,
lid 6) het inleidend verzoekschrift niet aan X
heeft doen betekenen bij deurwaardersexploit.
Arbiters verwerpen dit verweer. De bepa¬
ling in de statuten heeft kennelijk tot doel de
in kort geding aangesproken partij zo spoe¬
dig mogelijk op de hoogte te brengen van
het verzoek aan de Raad opdat het verweer
tijdig voorbereid kan worden, alsmede om uit
te sluiten dat misverstand kan ontstaan over
de vraag of het inleidend verzoekschrift de
aangesproken partij (tijdig) bereikt heeft. Nu
X in casu klaarblijkelijk tijdig op de hoogte is
geweest van het aanhangig maken van een
arbitraal kort geding bij de Raad door A,
doch bovendien van de inhoud van de stel¬
lingen van A reeds tevoren op de hoogte was
door na te noemen kort geding bij de Presi¬
dent van de rechtbank te Utrecht, is X door
het niet bij deurwaardersexploit betekenen
van het inleidend verzoekschrift naar het
oordeel van arbiters niet geschaad in enig in
redelijkheid in rechte te respecteren belang.
X heeft voorts aangevoerd dat de thans
door A aan arbiters in kort geding voorgeleg¬
de vordering geheel identiek is aan de vorde¬
ring die A - als eiseres - heeft voorgelegd
aan de President van de Utrechtse rechtbank.
Het door die President gewezen kort-gedingvonnis, met als bijlagen het exploit van dag¬
vaarding en het verweer van de zijde van X
is door X overgelegd.
Bij genoemd vonnis heeft de President de
door A gevraagde voorziening geweigerd;
naar A ter gelegenheid van de mondelinge
behandeling aan arbiters meedeelde, heeft zij
hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis.
X stelt dat sprake is van misbruik van pro¬
cesrecht nu A wederom een kort geding —
ditmaal arbitraal — start, terwijl voordien die
vordering reeds door de overheidsrechter is
behandeld met een voor A negatief resultaat.
Arbiters overwegen dienaangaande als
volgt. In casu geldt tussen partijen een arbi¬
trage-reglement (de statuten van de Raad)
waarin een kort-gedingregeling is opgeno¬
men.
Dit betekent dat A in beginsel een keuzemogeiijklieid had om de door haar gewenste
voorlopige voorziening te vragen aan arbiters
of aan de President van de rechtbank, welke
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laatste op de voet van het bepaalde in artikel
1022, lid 2 Rv. bevoegd blijft in kort geding.
A heeft de keuze gemaakt om haar vorde¬
ring aan de President voor te leggen. Aldus
staat het A naar het oordeel van arbiters niet
meer vrij om dezelfde kwestie in een aibitraal
kort geding aan de orde te stellen; indien A
zich met het oordeel van de President niet
kan verenigen, is de consequentie van de
keuze dat A dat oordeel in hoger beroep laat
toetsen. A heeft naar eigen zeggen daartoe
ook stappen ondernomen, zodat arbiters vast¬
stellen dat de kwestie nog steeds ter beoor¬
deling bij de overheidsrechter ligt.
Indien echter sprake zou zijn van wezen¬
lijke nieuwe feiten, zou een nieuwe procedu¬
re - ditmaal in arbitrage - naar het oordeel
van arbiters wellicht te rechtvaardigen zijn;
nieuwe feiten die in dit verband relevant zou¬
den kunnen zijn, zijn naar het oordeel van
arbiters evenwel niet gebleken. Arbiters heb¬
ben vastgesteld dat het door de President
gewezen vonnis hetzelfde feitencomplex (en
dezelfde gevraagde voorlopige voorziening)
betreft dat thans aan arbiters is voorgelegd.
Op grond van het vorengaande zullen
arbiters A niet-ontvankelijk verklaren.
Geheel terzijde merken arbiters nog het
volgende op.
Ter zitting hebben aibiters partijen voorge¬
houden dat het starten van een arbitrale bo¬
dem-procedure - eventueel met toepassing
van verkorte termijnen - over de in geschil
zijnde tekortkomingen aan het bouwwerk
thans geïndiceerd lijkt, zodat proceseconomische redenen voor partijen wellicht aanlei¬
ding zouden kunnen zijn om de opdracht
aan arbiters te wijzigen in die zin dat het
arbitrale kortgeding geconverteerd zou kun¬
nen worden in een bodemprocedure. Partijen
hebben zich over dit voorstel beraden, doch
het nadien plaatsgevonden hebbende overleg
tussen partijen heeft geen resultaat geliad, bij
welke vaststelling arbiters het thans laten.
Ter zake van de arbitragekosten overwe¬
gen arbiters, dat A op grond van het vorengaande de kosten van dit arbitraal kort ge¬
ding dient te dragen. De kosten van het on¬
derzoek en dit vonnis hebben tot en met het
depot van dit vonnis ter griffie van de arron¬
dissementsrechtbank te Amsterdam ƒ ... be¬
dragen en zijn blijkens daarvan afgegeven
kwitantie verrekend met de door A gedane
storting, zodat te dier zake geen verrekening
behoeft plaats te vinden.
25

Tevens achten arbiters het redelijk om A
te belasten met een tegemoetkoming in de
kosten van processuele bijstand aan de zijde
van X ...
iRechtdoencle als goede mannen naar billijk¬
heid verklaren arbiters A niet-ontvankelijk in
haar verzoek).
Nr. 11
Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven in Nederland
Arbiters: Mr. R.A. Mörzer Bruyns, Ir. B.J.
Huurman, Ir. J.C. de Goede
Incidenteel arbitraal vonnis in hoger beroep
nr. 70.111 van 1 december 1994
Ontvankelijkheid van het hoger beroep
Tijdstip van ontvankelljkheidsverweer
Verval van exceptieve verweren
Beroep tegen een scheidsrechterlijk vonnis
dient binnen drie maanden na de datum
van het betreffende vonnis te tvorden inge¬
steld door middel van indiening van een
memorie van grieven bij het secretariaat van
de Raad. Als datum van aanhangigmaking
van het hoger beroep moet morden aangehou¬
den de datum, waarop de memorie van grie¬
ven bij het secretariaat van de Raad is bin¬
nengekomen.
Ontvankelijkheid van hoger beroep on¬
danks ontbreken van overeenkomst tussen
partijen tot het instellen van appèl van
scheidsrechterlijk vonnis.
(Rv. art. 141, lid 2; Statuten van de Raad
van Arbitrage mor de Bouwbedrijven in
Nederland artt. 14, lid 2, 23, leden 1, 2 en
5, 25, lid 1; UAVpar. 49, lid 2)
Appellant: opdrachtgever A
Gemachtigde; Mr. M. Lanen
Geïntimeerde; aanneemster X
Gcinatlillgdc: Mr. II.S.M, Lindeman
Overwegende:
Bevoegdheid:
De bevoegdheid tot beslechting van het
onderhavige geschil door middel van arbitra¬
ge staat tussen partijen vast overeenkomstig
liet daaroinirent overwogene in het vonnis in
eerste instantie, waartegen geen grief is inge¬
diend.
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Ontvankelijkheid van het hoger beroep:
«■
Uit de brief van opdrachtgever d.d. 23 juni
1994 blijkt dat de memorie van grieven is
aangeboden aan het secretariaat van de Raad
op 4 november 1993- Opdrachtgever stelt
echter reeds op 3 november 1993 deze me¬
morie te hebben aangeboden vóór 17.00 uur,
maar daarbij niemand meer op het secre¬
tariaat te hebben aangetroffen en biedt voor
die stelling bewijs aan.
Hoewel het secretariaat van de Raad door¬
gaans om 17.00 uur sluit, zodat daarmee in
beginsel ook termijnen die op enige dag
eindigen, geacht moeten worden te eindigen
om 17.00 uur van de betreffende dag, omdat
daarna niet meer geconstateerd kan worden
op welke datum enig stuk bij de Raad is inge¬
komen, sluit het secretariaat van de Raad niet
uit dat bij uitzondering op een bepaalde dag
het kantoor van het secretariaat reeds eerder
was gesloten.
Alvorens te beoordelen of opdrachtgever
moet worden toegelaten tot het bewijs van
zijn stelling terzake zullen arbiters echter be¬
oordelen op welke datum de beroepstermijn
sloot.
Artikel 23, lid 5 van de toepasselijke sta¬
tuten van de Raad d.d. 1 juni 1987 bejsaalt dat
beroep tegen een scheidsrechterlijk vonnis
binnen drie maanden na de datum van het
betreffende vonnis dient te worden ingesteld
door middel van indiening van een memorie
van grieven bij het secretariaat van de Raad.
Uit artikel 14, lid 2 juncto artikel 25, lid 1 van
de statuten van de Raad volgt dat als datum
van aanhangigmaking van het hoger beroep
moet worden aangehouden de datum, waar¬
op de memorie van grieven bij het secreta¬
riaat van de Raad is binnengekomen.
Het bestreden vonnis is gedateerd op 3
augustus 1993. Overeenkomstig de geciteer¬
de bepaling begon derhalve de termijn voor
hoger beroep tegen dat vonnis te lopen op
de dag na de datering van het vonnis, derhal¬
ve op 4 augustus 1993.
Nu hoger beroep moest worden ingesteld
binnen drie maanden, te rekenen vanaf 4
augustus 1993, kan daarmee niets anders
bedoeld zijn, dan dat het hoger beroep dien¬
de te worden ingesteld, voordat drie maan¬
den vanaf 4 augustus 1993 waren verlopen,
derhalve uiterlijk op 3 november 1993 vóór
de gewone sluitingstijd van het kantoor van
het secretariaat van de Raad om 17. 00 uur.
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Indien derhalve niet Van aanbieding van
de memorie van grieven vóór beëindiging
van de appeltermijn overeenkomstig het vo¬
renstaande blijkt, dient het er in beginsel voor
gehouden te worden dat opdrachtgever het
hoger beroep te laat heeft ingesteld. Op deze
statutaire termijnoverschrijding dient uitdruk¬
kelijk bij wege van exceptief verweer een
beroep te worden gedaan.
Appel-arbiters constateren dat aanneemster
bij aangetekende brief d.d. 9 november 1993
is géinformeerd omtrent de datum van het in¬
stellen van het hoger beroep. Desondanks
heeft zij bij haar memorie van antwoord,
verzonden bij begeleidend schrijven d.d. 5
april 1994, omtrent deze datum van indiening
geen opmerkingen gemaakt.
Weliswaar stelt zij in haar brief d.d. 26 mei
1994 dat zij pas door mededeling van één van
de medewerkers van het secretariaat d.d. 26
mei 1994 op de hoogte is gekomen van de
ontvangstdatum van de memorie van grieven,
doch deze opmerking moet, gezien de in¬
houd van de brief van het secretariaat d.d. 9
november 1993, als onjuist terzijde worden
gelaten.
Noch Boek 4 B.Rv., noch de statuten van
de Raad laten zich uit over het tijdstip, waar¬
op een ontvankelijkheidsverweer gevoerd
moet worden. Appel-arbiters zoeken voor
het onderhavige ontvankelijkheidsverweer
aansluiting bij het bepaalde in het commune
procesrecht, met name in artikel 141, lid 2
B.Rv., waar is bepaald dat op straffe van ver¬
val alle exceptieve veiweren, zoals het onder¬
havige verweer, bij antwoord dienen te wor¬
den voorgedragen.
Appel-arbiters zijn derhalve van oordeel
dat, nu aanneemster bij indiening van haar
memorie van antwoord reeds bijna een half
jaar op de hoogte was van de datum van in¬
diening van de memorie van grieven, en nu
in het algemene procesrecht een exceptief
verweer bij antwoord dient te worden ge¬
voerd, terwijl er in dit geval geen reden was,
waarom dat niet bij antwoord had gekund,
het beroep van aanneemster op de nietontvankelijkheid van opdrachtgever in zijn
hoger beroep te laat is ingediend.
Hoger beroep mogelijki';
Aanneemster doet in zijn brief d.d. 7 juli
199'i een beroep op de nlet-ontvankelijkheid
van het hoger beroep wegens het ontbreken
van een overeenkomst tussen partijen tot het
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instellen van apptel van een scheidsrechterlijk
vonnis.
Afgezien van het feit dat ook dit ontvanke¬
lijkheidsverweer te laat is ingediend om gelij¬
ke redenen als hiervoor gegeven, constateren
appelarbiters dat het verweer niet opgaat. Bij
brief d.d. 26 februari 1992 van de raadsman
van aanneemster aan de raadsman van op¬
drachtgever (bijlage 7 bij memorie van eis in
eerste instantie) heeft eerstgenoemde aan
laatstgenoemde bevestigd dat op de overeen¬
komst van partijen "de U.A.V., respectievelijk
de daarin opgenomen arbitraire (bedoeld is:
arbitrale) clausule van toepassing zijn."
Paragraaf 49, lid 2 U.A.V. bepaalt dat ge¬
schillenbeslechting geschiedt overeenkomstig
de statuten van de Raad. Daarmee zijn deze
statuten integraal deel uit gaan maken van de
overeenkomst van partijen. Artikel 23, lid 1
van de toepasselijke statuten maakt het instel¬
len van hoger beroep van een in eerste aan¬
leg gewezen vonnis van de Raad mogelijk
met uitzondering van de in lid 2 van dat arti¬
kel genoemde uitsluiting, welke hier niet aan
de orde is.
Daarmee staat vast dat tegen het onderha¬
vige vonnis hoger beroep mogelijk was, zodat
de stelling van aanneemster verworpen dient
te worden.
Appel-arbiters zijn derhalve van oordeel
dat de beide beroepen op niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep dienen te worden
verworpen en bepalen dat het hoger beroep
dient te worden voortgezet in de stand waarin
het zich nu bevindt.
I>at wil zeggen dat de mondelinge behan¬
deling van het hoger beroep dient te worden
voorbereid. Partijen worden daartoe uitgeno¬
digd hun verhinderdata in de p>eriode februa¬
ri/maart/april 1995 bij brief aan het secretari¬
aat van de Raad mee te delen binnen veertien
dagen na dagtekening van dit incidenteel
appelvonnis.
Overige beslissingen:
Ter zake van de kosten van dit incident
overwegen arbiters, dat bij eindvonnis deze
kosten zullen worden verrekend met de dan
uit te spreken kostenveroordeling, waarbij
aanneemster als de in dit incident in het on¬
gelijk gestelde partij de kosten van dit inci¬
dent zal hebben te dragen.
Deze kosten hebben tot en met het depot
van dit incidenteel vonnis ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam ƒ ...
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bedragen en zijn blijkens een daarvan afgege¬
ven kwitantie verrekend met de door op¬
drachtgever gedane storting. Opdrachtgever
dient de in depot bij de Raad gestorte waar¬
borgsom aan te vullen met dit bedrag, zodat
voor de verdere behandeling van het hoger
beroep weer een waarborgsom van ƒ ... ont¬
staat.
Appel-arbiters achten het voorts billijk om
aanneemster bij eindvonnis te belasten met
een tegemoetkoming in de kosten van pro¬
cessuele bijstand aan de zijde van opdracht¬
gever met betrekking tot dit incident. Arbi¬
ters stellen deze tegemoetkoming ex aequo
et bono vast op ƒ ... bij eindvonnis met de
alsdan toe te kennen tegemoetkoming te
verrekenen.
App)el-arbiters houden alle overige beslis¬
singen aan.
Rechtdoende als goede mannen naar billijk¬
heid:
In het incident in hoger beroep:
Verklaren zich bewegd kennis te nemen van
het hoger beroep;
Wijzen het verweer van aanneemster op
niet-ontvankelijklieid van het hoger beroep
afBepalen dat voortgeprocedeerd zal worden
en dat paitijen daartoe binnen veertien dagen
na dagtekening van dit vonnis hun verhinderdata in de periode februari/maart/ april
1995 schriftelijk opgeven aan het secretariaat
van de Raad ter voorbereiding van de monde¬
linge behandeling;
Bepalen dat opdrachtgever ter aanvulling
van de waarborgsom in depot bij de Raad
dient te storten ƒ ...
Houden verder iedere beslissing aan.
Nr. 12
Raad van Arbitrage voor de Bouwbe¬
drijven in Nederland
Arbiter: Mw. Ir. R.H. Witteveen-Heere
Incidenteel arbitraal vonnis nr. 17.243 van 15
december 1994
Arbitraal beding
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Ook niet verstrekte algemene voorwaarden,
waarvan de toepasselijkheid is overeengeko¬
men, zijn ten volle van toepassing. De voor¬
waarde, dat de toepasselijkheid van die voor¬
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waarden overeen moet zijn gekomen, doet *
zich ook voor, indien een opdrachtbevesti¬
ging, waarop de toepasselijkheid is vermeld,
ondertekend wordt geretourneerd. De onderte¬
kening van een dergelijke bevestiging impli¬
ceert de aanvaarding van de daarop vermel¬
de toepasselijkheid.
(BWartt. 6:232 en 6:233, lid b)
Eiser in het eigenlijke geschil/verweerder in
het incident: aannemer
raadsvrouwe: Mw. Mr. AJ. Coppelmans
Verweerder in het eigenlijke geschil/eiser in
het incident: aanbesteder
raadsman: Mr. T.G.M. Gersjes
Overwegende:
Aannemer baseert de bevoegdheid van de
ondergetekende op het arbitraal beding opge¬
nomen in artikel 21 van de op de opdracht¬
bevestiging van aannemer vermelde toepasse¬
lijke Algemene Voorwaarden voor Aannemin¬
gen in het Bouwbedrijf 1992.
De opdrachtbevestiging is zijdens aanbe¬
steder ondertekend door "Y" ..., blijkens de
inhoud van de memorie van antwoord part¬
ner van aanbesteder.
Aanbesteder stelt niet, dat genoemde part¬
ner niet bevoegd was voor hem op te treden.
Aanbesteder stelt uitsluitend, dat de op
deze opdrachtbevestiging vermelde algemene
voorwaarden niet van toepassing zijn.
In de memorie van repliek leest de onder¬
getekende ten deze
"Het is inderdaad juist, dat ingevolge aitlkel
6:232 B.W. de wederpartij ook aan de algemene
voorwaarden is gebonden, indien bij het siuiten
van de overeenkomst de gebruiker begreep of
moest begrijpen, dat zij de inhoud daarvan niet
kende. Evenwei moet op grond van artikel 6:232
de wederpartij de gelding van de algemene voor¬
waarden als geheel - het complex van bedingen
- wel hebben aanvaard. Zulks is niet het geval, als
gebruiker, zoals in casu, eerst bij schriftelijke be¬
vestiging van een reeds bestaande (en complete)
overeenkomst naar nota bene de vindplaats van
de algemene voorwaarden verwijst.'
De ondergetekende leest met aanbesteder
in genoemde bepaling, dat ook niet verstrekte
algemene voorwaarden, waarvan de toepasse¬
lijkheid is overeengekomen, ten volle van
toepassing zijn.
Terecht stelt aanbesteder, dat de toepasse¬
lijkheid van die voorwaarden wel moet zijn
overeengekomen, doch dat doet zich naar het
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oordeel van de ondergétekende ook voor,
indien een opdrachtbevestiging, waarop de
toepasselijkheid is vermeld, ondertekend
wordt geretoumeerd.
De ondertekening van een dergelijke be¬
vestiging impliceert de aanvaarding van de
daarop vermelde toepasselijkheid.
Volledigheidshalve mag worden opge¬
merkt, dat aanbesteder geen beroep heeft
gedaan op vernietiging van het arbitraal be¬
ding op basis van artikel 6:233, lid b B.W.
Waar in deze derhalve moet worden ge¬
concludeerd tot het bestaan van een niet ver¬
nietigd arbitraal beding, dient de ondergete¬
kende zich bevoegd te verklaren.
Ter zake van de kosten overweegt de on¬
dergetekende, dat aanbesteder als de in het
incident in het ongelijk gestelde partij is aan
te merken.
De ondergetekende acht het dan ook bil¬
lijk aanbesteder te belasten met de kosten
van het onderzoek in het incident en dit von¬
nis en met een tegemoetkoming in de kosten
van processuele bijstand van aannemer in het
incident.
De kosten van het onderzoek en het von¬
nis in het incident hebben tot en met het
depot van het vonnis in het incident ter griffie
van de arrondissementsrechtbank te Amster¬
dam ƒ ... bedragen en zijn verrekend uit de
door aannemer gestorte waarborgsom.
Voormelde tegemoetkoming in de kosten
van processuele bijstand van aannemer stelt
de ondergetekende ex aequo et bono op ƒ ...
Aanbesteder heeft derhalve ter verrekening
van de kosten in het incident aan aannemer
te betalen ƒ ...
Waar reeds is gediend van antwoord in het
eigenlijke geschil en in dit geschil niet zal
worden gediend van repliek en dupliek, om¬
dat de voorzitter van de Raad heeft bepaald,
dat het geschil in aanmerking komt voor be¬
handeling als klein geschil, zal de onder¬
getekende thans overgaan tot het doen voor¬
bereiden van de mondelinge behandeling in
het eigenlijke geschil.
Uitspraak doende:
Verklaart zich bevoegd tot kennisneming
van het onderhavige geschil;
Rechtdoende als goed man naar billijkheid:
Veroordeelt aanbesteder om ter verreke¬
ning van de kosten in het incident tegen be¬
hoorlijk bewijs van kwijting aan aannemer te
betalen ƒ ...
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Nodigt partijen uit te verschijnen op de
thans voor te bereiden mondelinge beh^deling in het eigenlijke geschil;
Houdt verder elke beslissing aan.
Nr. 13
Nederlandse Organisatie voor Expedi¬
tie en Logistiek (FENEX)
Arbiters; Mr. T.C. van Apeldoorn, J.I. Hoeben,
J.N. Peters
Arbitraal vonnis van 15 december 1994
Vervoerovereenkomsten
Annulering van de vervoersopdracht
Administratiekosten
Gebruik
Invorderingskosten
Rente
Vertragingsschade
Geen plaats voor uitzondering op de regel
dat opdrachtgever dient op te komen voor
schade ontstaan als gevolg van het annuleren
van een opdracht.
Gezien de vervoerovereenkomsten tussen
partijen komt het gevorderde bedrag ter zake
van de annulering van de vervoersopdracht
arbiters te hoog voor, zij stellen de hoogte van
de ten gevolge van de annulering van de
vervoersopdracht geleden schade ambtshalve
vast.
(FENEX-voorwaarden artt. 17.3, 18.2)
Eiseres: opdrachtgeefster A
Verweerster: X
Overwegen in conventie en reconventie:
Bevoegdheid van arbiters:
6. Uit de hun overgelegde stukken is arbi¬
ters gebleken dat de vordering van A naar
aanleiding waarvan het onderhavige geschil
is ontstaan betrekking heeft op overeenkom¬
sten tussen A en X waarop de Nederlandse
Expeditievoorwaarden van de Nederl^dse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek, fenEX, (hiema te noemen: Nederlandse Expedi¬
tievoorwaarden) van toepassing zijn. Ingevol¬
ge artikel 23 van de Nederlandse Exp>editievoorwaarden moeten zodanige geschillen
worden uitgemaakt door arbitrage, op de wij¬
ze als in de Nederlandse Expeditievoorwaar¬
den is bepaald.
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7. Ondergetekenden zijn, nu zij op volgens
de Nederlandse Expeditlevoorwaarden juiste
wijze zijn benoemd en deze benoeming
schriftelijk hebben aanvaard, bevoegd kennis
te nemen van het geschil en daarin uitspraak
te doen.
Schade vanwege het annuleren van een vervoersopdracht:
8. X heeft erkend althans niet danwel on¬
voldoende betwist dat zij begin november
1992 een vervoersopdracht aan A heeft ver¬
leend en dat zij deze vervoersopdracht enige
tijd later weer heeft geannuleerd.
9. X heeft voor de schade welke dienten¬
gevolge aan de zijde van A is ontstaan op te
komen. Dit zou slechts anders kunnen zijn in
het geval dat het tussen partijen gebruikelijk
was dat vervoersopdrachten werden geannu¬
leerd en daarvoor geen kosten in rekening
werden gebracht. Arbiters is van een dergelijk
gebruik echter niet gebleken en derhalve is
er geen plaats voor een uitzondering op de
regel dat de opdrachtgever dient op te komen
voor de schade ontstaan als gevolg van het
annuleren van een opdracht.
10. Gezien voorgaande vervoerovereenkomsten tussen partijen komt het door A
gevorderde bedrag ter zake van de annule¬
ring van de vervoersopdracht arbiters te hoog
voor. Arbiters stellen de hoogte van de door
A ten gevolge van de annulering van de ver¬
voersopdracht geleden schade op ƒ 2.500,--.
Vertragingsschade, administratiekosten en in¬
vorderingskosten:
11. A liet X op 25 mei 1993 schriftelijk
weten genoegen te nemen met betaling van
een bedrag van ƒ 15.170,— en teruggave van
2 CC karren met 8 platen en gaf aan dat zij,
indien betaling en teruggave zouden volgen,
geen aanspraak zou maken op vergoeding
van kosten. Blijkens de in het geding ge¬
brachte stukken was dit aanbod ook op 17
juni 1993 nog van kracht.
Eveneens blijkt uit deze stukken dat X
vóór of op die datum een opdracht aan haar
bank had gegeven tot betaling van
ƒ 12.170,-.
12. Gezien het feit dat X tot betaling van
de ƒ 12.170,— overging in de periode dat het
aanbod van A nog gold, komt het arbiters
redelijk en billijk voor de condities van het
door A gedane aanbod van toepassing te
laten zijn op de betaling van ƒ 12.170,- in die
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zin dat over dat bedrag geen kosten verschul¬
digd zijn. Arbiters kennen dan ook slechts
vertragingsschade ex artikel 17.3 FENEX-voorwaarden, administratiekosten ex artikel 18.2
FENEX-voorwaarden en invorderingskosten ex
artikel 18.2 FENEX-voorwaarden toe voor zover
deze betreffen het aan A toegewezen gedeel¬
te van het bedrag waarover de respectievelij¬
ke kosten worden gevorderd.
Vertragingsschade en administratiekosten:
13. Zoals hierboven onder 3- is gesteld,
zijn de vertragingsschade en administratiekos¬
ten berekend op basis van een bedrag van
ƒ 15.170,—. Nu arbiters eerder hebben over¬
wogen dat vertragingsschade en administratie¬
kosten niet toewijsbaar zijn voor zover deze
zijn gemaakt ter zake van het bedrag van
ƒ 12.170,- en arbiters van het resterende
gedeelte waarover vertragingsschade en admi¬
nistratiekosten worden gevorderd een bedrag
van ƒ 2.500,- toewijsbaar hebben geacht zijn
vertragingsschade en administratiekosten der¬
halve toewijsbaar voor zover zij geacht wor¬
den te zijn gemaakt ter zake dit toegewezen
bedrag.
14. Ter zake van vertragingsschade is der¬
halve een bedrag van (2.500/15.170) x
ƒ 1.550,— - ƒ 255,44 en ter zake van admini¬
stratiekosten een bedrag van (10% over
ƒ 2.500,—) ƒ 250,— toewijsbaar.
Invorderingskosten (f 4.050,— ex art. 18.2
FENEX-voorwaarden):
15. Gezien hetgeen is overwogen onder
11. en 12. zijn ook de gevorderde invorde¬
ringskosten slechts toewijsbaar voor zover zij
betreffen het aan A toegewezen gedeelte van
het gevorderde. Elierbij dient echter het vol¬
gende te worden opgemerkt.
16. A wordt geacht, zoals hiervoor over¬
wogen, invorderingskosten te hebben ge¬
maakt en gevorderd ter zake van de gehele
aanvankelijke vordering, derhalve de vorde¬
ring van ƒ 15.170,— alsmede de vordering
inzake de 2 CC karren met platen, welke
laatste vordering beloopt een bedrag van
ƒ 1.000,—. De gehele aanvankelijke vordering
van A beliep derhalve een bedrag van
ƒ 16.170,-.
X is eerst tot teruggave van de 2 CC karren
overgegaan en A heeft haar vordering ter za¬
ke van de CC karren eerst ingetrokken, nadat
arbiters hadden aangekondigd de vordering
ter zake van de karren toe te zullen wijzen
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indien teruggave niet zou«plaatsvinden. Bij de
bepaling van het toe te wijzen bedrag aan
invorderingskosten dient als aan A toegewe¬
zen gedeelte van de vordering de vordering
ter zake van de karren derhalve betrokken te
worden.
17. Het aan A toegewezen gedeelte van
het gevorderde dient voor wat betreft de
bepaling van de hoogte van het bedrag aan
toe te wijzen invorderingskosten derhalve
gesteld te worden op ƒ 3.500,~, nl. ƒ 2.500,-ter zake van de geannuleerde vervocrsopdracht alsmede ƒ 1.000,— ter zake van de 2
CC karren met platen.
18. Arbiters is uit de stukken gebleken dat
de invorderingskosten tot aan 25 mei bedroe¬
gen ƒ 2.500,-, waarvan A heeft aangegeven
dat de helft daarvan, derhalve ƒ 1.250,—, door
X voor haar rekening genomen diende te
worden. Tussen 25 mei 1993 en 25 juni 1993
bedroegen de kosten ter zake van invorde¬
ring ƒ 500,-. Na 25 juni 1993 is nog ƒ 1.050,aan kosten ter zake van invordering opgeko¬
men.
19. Gezien het tijdstip van betaling van de
ƒ 12.170,- worden de invorderingskosten
opgekomen vóór 25 juni 1993 geacht te zijn
gemaakt mede voor de invordering van dit
bedrag van ƒ 12.170,—. Zoals eerder overwo¬
gen zijn arbiters van mening dat geen Kosten
- en derhalve ook geen invorderingskosten verschuldigd zijn voor zover zij zijn gemaakt
ter zake van het bedrag van ƒ 12.170,—.
De invorderingskosten opgekomen na 25
juni 1993 zijn louter gemaakt ter zake van het
onder 17. genoemde bedrag van ƒ 3.500,- en
derhalve volledig toewijsbaar.
20. Van de vóór 25 juni 1993 opgekomen
invorderingskosten, van ƒ 1.750,—, is derhalve
(3.500/16.170) X ƒ 1.750,- - ƒ 378,79 aan A
toewijsbaar. Nu de na 25 juni 1993 opgeko¬
men volledig toewijsbaar zijn, dient het totale
bedrag aan toe te wijzen invorderingskosten
dan ook gesteld te worden op ƒ 378,79 +
ƒ 1.050,- - ƒ 1.428,79.

seerd op de stelling dat de medio 1993 ge¬
vonden oplossing ter zake van de karren het
dispuut niet had opgelost, ontbreekt derhalve
iedere grond.
De eis in reconventie dient derhalve te
worden afgewezen.

De eis in reconventie:
21. Tussen partijen staat vast dat het dis¬
puut ter zake van de karren medio 1993 werd
opgelost in dier voege dat werd overeenge¬
komen dat X 2 CC karren met 8 platen dien¬
de te retourneren aan A.
Voor de eis in reconventie, die is geba¬

In conventie en reconventie:
Veroordelen X in de kosten der arbitrage,
tot en met het deponeren van dit vonnis ter
griffie belopende ..., met dien verstande dat
X wordt veroordeeld aan A te betalen het
door A gestorte gedeelte van de kosten der
arbitrage ...
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Rente:
22. Het komt arbiters billijk voor rente
over het toegewezen gedeelte der vordering
toe te kennen vanaf de dag van het aanhan¬
gig maken van deze procedure. Rente wordt
derhalve toegewezen en berekend vanaf 19
juli 1993.
Kosten:
23. Gezien het bovenstaande dient gecon¬
cludeerd te worden dat X, ondanks afwijzing
van een gedeelte van het door A in conventie
gevorderde bedrag, zowel in conventie als in
reconventie aangemerkt kan worden als de
in het ongelijk gestelde partij. A is, als de in
het gelijk gestelde partij, gerechtigd de harer¬
zijds gemaakte kosten ter zake van deze arbi¬
trage van X, als de in het ongelijk gestelde
partij, terug te vorderen.
Rechtdoende als goede mannen naar billijk¬
heid:
In conventie:
Veroordelen arbiters X om aan A tegen
behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een
som van ƒ 4.434,23, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 19 juli 1993 tot op de
dag der voldoening, en de door A gemaakte
kosten, tot op de dag der uitspraak begroot
op ƒ l.BCX),- ter zake van rechtsbijstand en
wijzen arbiters het meer of anders gevorderde
af.
In reconventie:
Wijzen arbiters de vordering af en veroor¬
delen X in de door A gemaakte kosten... ter
zake van rechtsbijstand.
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GEANNOTEERDE OVERHEIDSRECHTSPRAAK

Prof. Mr. P. Sanders
President Rechtbank Rotterdam (Ter
Kuile) 24 juni 1993, vernietigd door
Hof Den Haag 16 december 1993 (niet
gepubliceerd).
Diepgrond c.s. ca. Prudential Bache Securities
Inc. (USA)
Tenuitvoerlegging van een arbitraal von¬
nis. Artt. 1062 en 1063 Rv.
1. Een arbitraal vonnis moet de gronden
voor de in het vonnis gegeven beslissing be¬
vatten (artikel 1057, lid 4 onder e Rv.). Is het
vonnis niet met redenen omkleed dan kan
het vemietigd worden (artikel 1065, lid 1 on¬
der d Rv.). De President kan een verzoek tot
tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis (ar¬
tikel 1062 Rv.) alleen weigeren als het vonnis
of de wijze waarop het tot stand kwam ken¬
nelijk in strijd is met de openbare orde (arti¬
kel 1063, lid 1 Rv.).
Verschillende keren is reeds in de recht¬
spraak de vraag aan de orde gesteld of de
President zijn exequatur alleen kan weigeren
bij een totaal ontbreken van elke motivering
of ook als het vonnis "niet behoorlijk met
redenen is omkleed". Een desbetreffend voor¬
stel werd tijdens de parlementaire behande¬
ling van onze nieuwe arbitragewet gedaan
maar door de Minister afgewezen, daar het tot
een inhoudelijke toetsing van het arbitrale
vonnis zou leiden (zie mijn Het nieuwe arbitragerecht, 2e druk aant. 3 op artikel 1057).
De rechtspraak sluit zich hierbij aan. Zowel
Rechtbank Utrecht 28 juli 1989 (TvA 1990, p.
14) als Rechtbank Arnhem 3 januari 1991
(TvA, p. 116) delen de opvatting van de Mini¬
ster. Beide uitspraken zijn ook te vinden in
DeRechter en Arbitrage (1992), resp. p. 91 en
136.
2. Bij de President Rotterdam speelde deze
kwestie opnieuw. Hij overwoog, in aanslui¬
ting op de zojuist genoemde jurisprudentie:
"3.1 Ingevolge artikel 1063 Rv. kan de presi¬
dent van de rechtbank de tenuitvoerlegging van
een arbitraal vonnis weigeren, indien het vonnis,
of de wijze waarop dit tot stand kwam, kennelijk
in strijd is met de openbare orde of de goede
zeden.
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3.2 Tussen partijen is primair in geschil de
vraag of het arbitraal vonnis gemotiveerd is. Ver¬
zoekers zijn van mening dat slechts in gevallen
waarbij een motivering geheel ontbreekt strijd met
genoeiixl attikel opleveit. In het onderhavige reval
ontbreekt niet elke motivering, aldus veaoekers.
Gerekwestreerde is van mening dat een verwij¬
zing naar de stukken niet als voldoende motivering
geldt.
3.3 Een arbitraal vonnis moet de gronden voor
de in het vonnis gegeven beslissing bevatten (arti¬
kel 1057 lid 4 onder e.)
Blijkens het vonnis zijn arbiters tot hun uit¬
spraak gekomen 'op grond van de hiervoor ge¬
noemde stukken en de arbitrale zitting van 25 no¬
vember 1992 en na uitgebreide discussies en over¬
wegingen'. Deze overwegingen maken geen deel
uit van het vonnis zodat het vonnis niet overeen¬
komstig de eis der wet met redenen is omkleed.
Het ontbreken van een motivering betekent
derhalve dat het vonnis geacht moet worden ken¬
nelijk in strijd te zijn met de openbare orde, zodat
het verzochte bevel tot tenuitvoerlegging daarvan
zal worden geweigerd."
Het verzoek tot tenuitvoerlegging van het
arbitrale vonnis, dat werd gedaan "met uit¬
zondering van onderdeel 3 daarvan" werd
dus afgewezen. Verzoekers gingen in hoger
beroep bij Hof Den Haag.
3. In het hoger beroep kwam meer ter
sprake. Enkele punten daarvan wil ik achter¬
eenvolgens bespreken. Ten aanzien van de
kem van het geschil tussen partijen - de
vraag of een voorheen voor hen geldend re¬
glement door een ander reglement was ver¬
vangen - voerden Diepgrond c.s. aan dat het
vonnis toch wel enige motivering bevatte.
Daarover staat in het dictum van het arbitrale
vonnis "Wijziging per 1.01.1985 is niet tussen
partijen overeengekomen". Prudential Bache
meende dat dit niet als motivering van het
vonnis kan gelden.
Het Hof overwoog te dien aanzien:
"Dit betoog ziet eraan voorbij dat de wet niet
de eis stelt dat de gronden voor de beslissing nroeten worden neemelegd in afzonderlijke aan deze
beslissing voora^ande overwegingen."
Dat lijkt mij een novum en niet juist. De
wet maakt in artikel 1057 Rv. wel degelijk een
onderscheid tussen dictum en overwegingen.
Het vierde lid van dit artikel bepaalt immers
dat "naast de beslissing" (dictum) het vonnis
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in elk geval moet bevatten wat onder a-e
wordt vermeld waarbij de motivering in e
staat. "Wijziging per 1.01.1985 is niet tussen
partijen overeengekomen" is een beslissing
en niet een motivering.
4. Prudential Bache voerde verder aan, dat
als dit al enige motivering zou opleveren de¬
ze in elk geval volstrekt onvoldoende en on¬
deugdelijk zou zijn. Het Hof overwoog
daaromtrent:
"Naar het oordeel van het hof is de motivering
van het arbitraal vonnis weliswaar summier doch
is geen sprake van een volstrekt onvoldoende en
ondeugdelijke motivering. In het midden kan deritaive blijven of een volstrekt onvoldoende en on¬
deugdelijke motivering op één lijn zou moeten
worden gesteld met het geheel ontbreken van een
motivering. Ook dit betoog van Prudential Bache
faalt derhalve.
Op grond van het voorgaande kan de bestre¬
den beslissing niet in stand blijven en dienen de
overige verweren van Prudential Bache te worden
onderzocht."
De "weliswaar summiere motivering" (zie
onder 3), hetgeen ik een "understatement"
zou willen noemen, stelde het Hof in staat
om de kemvraag of ook een onvoldoende of
ondeugdelijke motivering grond voor weige¬
ring oplevert - in het midden te laten.
5. Het dictum van het arbitrale vonnis (dat
mij niet bekend is) bevatte blijkens het arrest
van het Hof elf onderdelen. Prudential Bache
voerde aan dat, indien al één onderdeel een
motivering zou bevatten (zie onder 3), tien
andere elke motivering missen. Het Hof over¬
woog:
"Voor zover met dit verweer bedoeld Is, dat het
vonnis als geheel iedere motivering mist, stuit het
af op hetgeen het Hof in de voorafgaande rechts¬
overwegingen heeft overwogen.'
Daarmee onderschrijft m.i..het Hof - on¬
danks het "in het midden laten", zie 4 de
opvatting dat een weigering van een exequa¬
tur alleen bij het totaal ontbreken van motive¬
ring kan plaatsvinden. Het Hof deed dit zelfs
heel radicaal. Genoeg is als één van de elf
onderdelen is gemotiveerd. Mij gaat dit wat
te ver. Als van de elf onderdelen slechts één
gemotiveerd is (wat volgens mij - zie 3 - niet
het geval was) ontbreekt elke motivering
t.a.v. de tien andere. Dat zou ik aan een to¬
taal ontbreken van elke motivering gelijk
willen stellen.
6. Na al het voorgaande kwam het Hof tot
de overige verweren van Prudential Bache.
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Die betroffen allereerst dat slechts twee van
de drie arbiters aan de mondelinge behande¬
ling van het geschil hebben deelgenomen.
Het Hof overwoog:
"Naar het oordeel van het hof brengt de enkele
omstandigheid dat één van de arbiters bij de mon¬
delinge behandeling afwezig is geweest niet mee
dat het arbitraal vonnis op grond van de wijze
waarop het tot stand is gekomen kennelijk in strijd
is met de openbare orde. Dit klemt te meer nu de
gang van zaken bij de befundeling van het arbi¬
traal geding - naar Diepgiond c.s. onweersproken
hebben gesteld - aldus is geweest dat toen bij de
mondelinge behandeling bleek dat één van de drie
arbiters door ziekte afwezig was, na overleg met
en met toestemming van Prudential Bache en liaar
raadsman Diepgrond c.s. hun eis in het arbitraal
geding mondeling hebtien toegelicht en de reactie
daarop door Prudential Bache niet mondeling maar
schriftelijk ter kennis van de arbitragecommissie
is gebracht."
Deze overweging van het Hof wü mij juist
voorkomen. Onder de omstandigheden in de
overwegingen genoemd, was er geen kenne¬
lijke strijd met de openbare orde.
7. Tenslotte beriep Prudential Bache zich
er op dat slechts over een deel van het arbi¬
trale vonnis een bevel tot tenuitvoerlegging
werd gevraagd. Daarover overwoog het Hof:
"Naar het oordeel van het hof staat het een
partij vrij een exequatur te vragen voor het gehele
arbitraal vonnis maar ook voor een gedeelte daar¬
van. De wet verbiedt zulks niet. Diepgrond c.s. zijn
in onderdeel 3 van het arbitraal vonnis in het on¬
gelijk gesteld, zodat zij bij het vragen van een
exequatur op dit punt geen belang hadden. Pru¬
dential Bache wordt liierdoor niet benadeeld aan¬
gezien zij - nog daargelaten de mogelijkheid om
in een afzonderlijke procedure zelf om een exe¬
quatur voor een deel van het vonnis te vragen op dit punt in deze procedure door middel van
een tegenverzoek een exequatur heeft kunnen vra¬
gen, van welke mogelijkheid zij ook gebruik heeft
gemaakt".
Over gedeeltelijke executie van een arbi¬
traal vonnis heb ik geen precedenten kunnen
vinden. Over wat onderdeel 3 van het vonnis
bevat is mij niet meer bekend dan wat in
bovenstaande overweging staat: Diepgrond
c.s. werden door arbiters op dit onderdeel in
het ongelijk gesteld, hetgeen Prudential Bache
er toe bracht op haar beurt aan de Pïesident
een bevel tot tenuitvoerlegging van dit on¬
derdeel te vragen. Dit verzoek van Prudential
Bache werd, zoals uit het vervolg van het
arrest blijkt, door Diepgrond c.s. niet bestre¬
den en door het Hof met een exequatur ge¬
honoreerd. Onder de omstandigheden ge33

noemd in bovenstaande overweging lijkt mij
dit juist.
8. Het Hof verleende derhalve, met vernie¬
tiging van de beschikking van de President
Rotterdam, aan Diepgrond c.s. verlof tot ten¬
uitvoerlegging van het arbitrale vonnis d.d. 7
juni 1993 (met uitzondering van onderdeel 3).
Aan Prudential Bache verleende het Hof de
tenuitvoerlegging voor onderdeel 3 van dit
vonnis.
9. Wanneer verlof tot tenuitvoerlegging is
verleend kan daartegen met een actie tot ver¬
nietiging van het arbitrale vonnis worden op¬
gekomen. De termijn van drie maanden voor
het instellen van die vordering herleeft im¬
mers na betekening van het vonnis, voorzien
van exequatur, aan de wederpartij (artikel
1064, lid 3 Rv.). Dat gebeurde echter niet,
maar wel gaven Diepgrond c.s. aan Prudential
Bache te kennen, dat zij tot executie wilden
overgaan. Dit gaf Prudential Bache aanleiding
om bij dagvaarding van 3 februari 1994 in
kort geding de Pres. Amsterdam te verzoeken
executie te verbieden. Prudential Bache stelde
daarbij dat zij harerzijds bereid was aan het
vonnis te voldoen maar dan moesten Diep¬
grond c.s. wel temgkomen op hun weigering
om aan hun verplichtingen jegens Prudential
Bache te voldoen. Bij vonnis van 24 maart
1994 dat ik niet verder zal bespreken gaf de
Pres. Amsterdam gevolg aan dit verzoek.
Hof Den Haag 4 augustus 1993 (niet
gepubliceerd)
Owerri Inc. (Panama) ca. Dielle SRL (Italië)
Verlof tot tenuitvoerlegging van twee Engel¬
se arbitrale vonnissen verleend. Verdrag van
New York 1958, Artikelen II, V en VII.
1. In deze procedure voor tenuitvoerleg¬
ging in Nederland van twee in Londen gewe¬
zen arbitrale vonnissen wees de President
Rotterdam het verzoek af. Het Hof Den Haag
daarentegen verleende in hoger beroep
Owerri wél verlof tot tenuitvoerlegging.
Dielle betwistte dat geldig tot arbitrage
was overeengekomen. Weliswaar vermeldden
de koopcontracten "Rest terms: as per fosfa
39 Contract" en schrijven die algemene voor¬
waarden naast arbitrage in Londen eveneens
toepassing van Engels recht voor maar vol¬
gens Dielle is dat niet genoeg. De overeen¬
komsten zouden uitdrukkelijk naar de arbitra¬
ge-clausule, welke in artikel 30 van de fosfa34

voorwaarden voorkomt, hebben moeten ver¬
wijzen.
De President onderschreef die stelling.
Oordelend op basis van Artikel 11 van het
Verdrag van New York (1958) overwoog hij
dat "op zijn minst genomen een expliciete
verwijzing mag worden verwacht naar het in
die voorwaarden voorkomende arbitrale be¬
ding". Het subsidiair door Owerri gedane be¬
roep op artikel 1076 Rv. liet de President bui¬
ten beschouwing.
Artikel 1076 geeft een partij het recht om,
zowel als geen Verdrag van toepassing is als
wanneer een Verdrag, zoals het Verdrag van
New York in Artikel VII dat toelaat, "zich te
beroepen op de wet van het land waar de er¬
kenning of tenuitvoerlegging wordt verzocht"
in casu Nederland. In dat geval komt als
grond voor weigering van het exequatur aan
de orde het geval "dat een geldige overeen¬
komst tot arbitrage ontbreekt onder het op
die overeenkomst toepasselijke recht", (artikel
1076, eerste lid, onder A(a).
Uit de uitvoerige, gemotiveerde beschik¬
king van het Hof citeer ik - met weglating
van enkele processuele en door het Hof afge¬
wezen verweren - de volgende overwegin¬
gen onder no. 2.
2. Het Hof overweegt inter alia:
"10. Een andere vraag is echter of, gelijk het
eerste iid van art. 1076 Rv. eveneens voorschrijft,
in de door Owerri overgelegde stukken een geldi¬
ge overeenkomst tot arbitrage besloten ligt, anders
gezegd of de algemene verwijzing naar de FOSFAvoorwaarden ook een verwijzing naar de arbitrageciausule in art. 30 daarvan behelst. Dat is vol¬
gens Owerri het geval. Dielle heeft de geldigheid
van de overeenkomst tot arbitrage bestreden. Zijn¬
de Dielle de partij tegen wie de erkenning of ten¬
uitvoerlegging wordt verzocht, is het krachtens het
bepaalde in art. 1076 lid 1 sub A Rv. aan haar haar
stelling te bewijzen.
11. Ter onderbouwing van haar betoog heeft
Dielle zich onder aanhaling van vindplaatsen in het
International Handbook on Commercial Arbitra¬
tion, een uitgave van de International Council for
Commercial Arbitration QCCA), beroepen op het
recht van de mogelijk toepasselijke rechtsstelsels,
te weten dat van Argentinië alwaar Owerri kantoor
houdt, van Panama alwaar Owerri gevestigd is en
van Italië alwaar Dielle gevestigd is. Daaruit blijkt
volgens haar dat de enkele verwijzing naar toepas¬
selijke voorwaarden niet leidt tot een geldig öibitragebeding. Naar zal blijken dient evengenoemde
vraag echter niet naar ae regels van deze rechts¬
stelsels beslecht te worden.
12. Ingevolge art. 1076 iid 1 sub Aa Rv. moet
erkenning en tenuitvoerlegging van de arbitrale
vonnissen achterwege blijven indien een geldige
overeenkomst tot arbitrage ontbreekt "onder het op
die overeenkomst toepasselijke recht'. Omdat dat
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volgens het bepaalde in het eerste lid van dat artikel
moet worden beoordeeld naar het reclit van het land
waar de erkenning of tenuitvoerlegging wordt ver¬
zocht, zijnde Nederland, dient naar Nederlands inter¬
nationaal privaatrecht nagegaan te worden wat dat
toepasseliifce recht is. Bij gebreke van een rechtskeuze
met betrekking tot de arbitrageovereenkomst - zodani¬
ge rechtskeuze staat niet vast nu partijen het daarover
niet eens zijn - moet dat worden geacht het recht te
zijn, waarmee die overeenkomst het nauwst verbon¬
den is.
13. Het komt het hof voor dat, anders dan
Dielle stelt, die nauwste band bestaat met het
Engelse recht. De aanknoping daarvoor is te vin¬
den in de plaats waar de arbitrage heeft plaatsge¬
vonden en komt overeen met de in art. V, eerste
lid sub a van meergenoemd verdrag gegeven regel
dat de geldigheid van de arbitrageovereenkotnst
bij afwezigheid van een rechtskeuze van partijen
beoordeeld moet worden naar het recht van het
land waar de uitspraak werd gewezen. Die regei
kan als algemene regel van internationaal privaat¬
recht worden aangemerkt als gevolg van het grote
internationale gezag dat het verdrag heeft en is
bovendien door de Nederlandse wetgever erkend
en overgenomen, zoals blijkt uit het bepaalde in
art. 1073 Rv.
14. Het is voorts ook voor de hand liggend aan
de zogeheten lex fori van de arbiters aan te kno¬
pen. Het gaat terzake om erkenning en tenuitvoer¬
legging van in Londen gewezen arbitrale vomtissen, en daarmee om de vraag of arbiters hun be¬
voegdheid konden ontlenen aan een rechtsgeldige
arbitrageovereenkomst. De beoordeling daarvan
is een kwestie van arbitraal procesrecht in die
plaats van arbitrage, zijnde Londen, overeenkom¬
stig de arbitrale clausule (art. 30) in de FOSFAvoorwaarden alsmede overeenkomstig de Rules of
Arbitration, waamaar genoemd art. 30 verwijst.
Derhalve moet worden geoordeeld, dat Engels
recht van toepassing is.
15. Ten overvloede zij vermeid dat partijen in
het algemeen, bijzondere omstandigheden daarge¬
laten waarvan in casu niet is gebleken, de geldig¬
heid van de arbitrale clausule aan hetzelfde recht
zuilen willen onderwerpen als het recht dat zij op
de hoofdovereenkomst, waarvan die clausule deel
uitmaakt, van toepassing verklaarden. Dat is blij¬
kens art. 28 FOSFA-voorwaarden het Engelse recht.
Ook daarin is - hoewel op ziclizelf niet beslissend
- een aanwijzing te vinden dat de openliggende
vraag naar Engels recht beoordeeld moet worden.
16. De vervolgens te beantwoorden vraag is of
naar Engels recht van een rechtsgeldige arbitrageovereertkomst sprake is. Is, anders gezegd, naar
Engels recht een algemene verwijzing naar toepas¬
selijke algemene voorwaarden voldoende voor de
incorporatie van een van die voorwaarden deel
uitmakend arbitragebeding.
17. Zoals gezegd ligt bij Dielie de bewijslast
van het tegendeel. Zij heeft geen enkei bewijs
bijgebracht - trouwens ook niet aangeboden - dat
een dergelijke verwijzing naar Engels recht niet
zou voldoen. Het hof neemt daarbij in aanmerking,
dat Dielle vanaf de aanvang van het geding door
de stellingen van Owerri rekening had kunnen
houden met de mogelijkiieid dat in rechte de toe¬
passelijkheid van Engels recht zou komen vast te
staan, dat Dielle voldoende gelegenlieid heeft ge¬
had zich te verweren tegen de stelling dat naar dat
recht van een rechtsgelrïge arbitrageovereenkomst
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sprake was en dat zij zich van haar bewijslast dien¬
aangaande bewust had kunnen zijn. Het ontbreken
van een toelichting van Dielle naar Engels recht
kan dan ook in haar nadeel uitgelegd worden.
18. In dit licht heeft Owerri haar gelijk genoeg¬
zaam aangetoond. Ter ondersteuning van haar
stellingen heeft zij een advies van het Engelse
advocatenkantoor Lovell White Durrant d.d. 28
september 1992 overgelegd, waaruit blijkt dat de
arbitrageclausule naar Engels recht deel uitmaakt
van de overeenkomst tussen partijen. Verder heeft
Owerri naar meerdere uitspraken verwezen van
Engelse rechters, waamit hetzelfde valt af te leiden.
Tenslotte hebben ook de arbiters in deze zaak de
arbitrageovereenkomst naar Engels recht rechtsgel¬
dig bevonden.
19. Bij gebrek aan tegenargumenten van Dielle
acht het hof zich door het door Owerri aangedra¬
gen materiaal terzake voldoende voorgelicht. Het
hof ziet op grond daarvan geen termen Dielle
alsnog gelegenheid te bieden aan haar bewijslast
te voldoen. Dientengevolge valt te concluderen dat
de aibitrageovereeiikomst rechtsgeldig tussen par¬
tijen tot stand is gekomen, zodat de weigeringsgrond van art. 1076 lid 1 sub Aa Rv. zich niet
voordoet. Nu de andere in voormeld artikel ge¬
noemde weigeringsgronden evenmin aan de orde
zijn ligt het verzoek van Owerri tot verlening van
een exequatur voor toewijzing gereed.
20. Owerri heeft de tenuitvoerlegging bij voor¬
baat verzocht. Daartegen heeft Dielle zich ver¬
weerd en subsidiair uitvoerbaarverklaring tegen
deugdelijke zekerheid verzocht. Het Hof acht het
belang van Owerri te prevaleren boven dat van
Dielle, nu Owerri al geruime tijd betaling van Diel¬
le verlangt, zij daartoe door arbiters in het gelijk
werd gesteld en z^' thans eindelijk rechtens de mo¬
gelijkheid tot incasso krij«. Het verweer van Dielle
wordt verworpen en ook het subsidiaire verzoek
wordt afgewezen.
21. Owerri heeft tenslotte een kostenveroordeling gevraagd. Ook dat zal liaar worden toegewe¬
zen."
Annotatie
3. De hierboven geciteerde uitspraak is om
een aantal redenen interessant: Interpretatie
van het New Yorks Verdrag 1958 over de
erkenning en tenuitvoerlegging van een in
het buitenland gewezen arbitraal vonnis is
daarbij aan de orde. Gezien de grote autoriteit
op dit gebied van Prof. Mr. A.J. van den Berg
- zie zijn The New York Convention of 1958
(Kluwer 1981) 480 blz. - is deze annotatie in
nauw overleg met hem geschreven.
De uitspraak is vooral interessant omdat
deze een aardig voorbeeld oplevert van de
toepassing van de zgn. "more-favourable-right
clause" vervat in artikel VII van het New
Yorkse arbitrageverdrag. Ingevolge deze clau¬
sule kan een verzoeker tot tenuitvoerlegging
van een buitenlands arbitraal vonnis zich be¬
roepen op de wet van het land waar de ten¬
uitvoerlegging wordt verzocht indien die wet
gunstiger is dan het New Yorkse Verdrag.
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Onze nieuwe arbitragewet heeft die meest
begunstigings-clausule opgenomen in artikel
1076, hetwelk toelaat zich bij tenuitvoerleg¬
ging van in een vreemde staat gewezen von¬
nis te beroepen op de eigen regeling welke
ons artikel 1076 geeft. Zoals uit het onderha¬
vige geval blijkt, is de regeling vervat in arti¬
kel 1076 in een aantal opzichten gunstiger
dan die van het New Yorkse Verdrag. Zie
daarover zowel aant. 1 op artikel 1075 als
aant. 1 op het artikel 1076 in mijn Het nieuwe
Arbitragerecht (tweede druk 1991).
4. Het onderhavige geval is het tweede
geval waarbij wij in het TvA kunnen signale¬
ren, dat op de toepassing van de meest
begunstigings-clausule van artikel VII van het
New Yorkse Verdrag een beroep werd ge¬
daan. Het eerste, Tractoroexport (Moskou) ca.
Dimplex Trading B.V. (Bussum) werd bespro¬
ken in TVA 1991, pp. 184-185, en is dus ook
te vinden in de mij door het NAl aangeboden
bundel De Rechter en Arbitrage, pp. 145146.
5. Bij de President had Owerri haar ver¬
zoek slechts gebaseerd op het New Yorkse
Verdrag. Dat leidde tot afwijzing van het ver¬
zoek aangezien de overeenkomst tot arbitrage
niet voldeed aan de els van geschrift, zoals
neergelegd in artikel II, lid 2 van het New
Yorkse Verdrag ("An agreement in writing,
including an arbitral clause In a contract or an
arbitration agreement, signed by the parties
or contained in an exchange of letters or tele¬
grams"). Daaronder viel niet de simpele clau¬
sule "Rest terms as per fosfa 39 Contract".
Een dergelijke verwijzing is te algemeen. Zie
hieromtrent van den Berg, t.a.p. blz. 208-222.
Kennelijk wakker geworden in hoger beroep,
baseerde Owerri haar verzoek op artikel 1076
Rv.
6. Artikel 1076 is inderdaad ruimhartiger
ten aanzien van de geldigheid van de arbitra¬
ge-overeenkomst dan het New Yorkse Ver¬
drag. De grond voor weigering van tenuit¬
voerlegging waarom het in casu gaat betreft
volgens artikel 1076, lid l(A)(a) het geval dat
"Een geldige overeenkomst tot arbitrage ont¬
breekt onder het op die overeenkomst toe¬
passelijke recht". Het hangt derhalve van het
toepasselijke recht af of de arbitrage-overeen¬
komst geldig is. Daaronder valt ook het vorm¬
vereiste voor de arbitrage-overeenkomst.
De meeste nationale rechtsstelsels stellen
minder vergaande eisen ten aanzien van de
vorm van de arbitrage-overeenkomst dan het
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New Yorkse Verdrag in artikel II, lid 2. Zie
ons artikel 1021 Rv., luidende: "De overeen¬
komst tot arbitrage wordt bewezen door een
geschrift. Daarvoor is voldoende een geschrift
dat in arbitrage voorziet of dat verwijst naar
algemene voorwaarden welke in arbitrage
voorzien en dat door of namens de wederpar¬
tij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard".
7. De tweede interessante vraag die in het
onderhavige geval aan de orde kwam, is hoe
"het op die overeenkomst toepasselijke recht"
als bedoeld in artikel 1076, lid l(A)(a) Rv.
moet worden vastgesteld.
Deze bepaling geeft geen regels van inter¬
nationaal privaatrecht (conflicten recht) op
basis waarvan het toepasselijke recht kan
worden bepaald. Conflictregels zijn wel te
vinden in de "zusterbepaling" vervat in. artikel
V, lid 1(«) van het New Yorkse Verdrag. De¬
ze bepaling verwijst, voor wat de geldigheid
der arbitrage-overeenkomst betreft, naar: "het
recht waaraan partijen de arbitrage-overeen¬
komst hebben onderworpen, of - indien elke
aanwijzing hieromtrent ontbreekt - naar het
recht van het land waar de uitspraak werd
gewezen".
Artikel V, lid l(ö) van het New Yorkse
Verdrag bevat derhalve ten aanzien van de
geldigheid der arbitrage-overeenkomst een
primaire en een subsidiaire conflictregeling.
In de praktijk blijkt echter dat de primaire
conflictregel nauwelijks wordt toegepast. Zie
Van den Berg, La.p., pp. 291-295. In praktisch
alle gevallen onder het New Yorkse Verdrag
wordt de geldigheid van de arbitrage-over¬
eenkomst beoordeeld onder het arbitragerecht van de plaats van arbitrage (welke te¬
vens de plaats is waar het arbitrale vonnis
wordt gewezen).
8. Het Hof geeft blijk van een praktisch
inzicht door zich te beperken tot de subsidiai¬
re conflictregel van artikel V, lid l(ö) van het
Verdrag teneinde het op die overeenkomst
toepasselijke recht vast te stellen . Zie over¬
weging 13; "De aanknoping daarvoor is te
vinden in de plaats waar de arbitrage heeft
plaatsgevonden en komt overeen met de in
Artikel V, eerste lid sub a, van genoemd
Verdrag gegeven regel dat de geldi^eid van
de arbitrage-overeenkomst bij afwezigheid
van rechtskeuze van partijen, beoordeeld
moet worden naar het recht van het land
waar de uitspraak werd gewezen". Aan het
slot van diezelfde overweging voegt het Hof
daaraan nog toe: "Die regel ... is bovendien
TvA 95/1

door de Nederlandse wetgever erkend en
overgenomen zoals blijkt uit het bepaalde in
artikel 1073 Rv.". Ingevolge dat artikel bepaalt
de plaats van arbitrage het op de arbitrage
toepasselijke arbitragerecht. In het onderhavi¬
ge geval leidde dit alles tot de toepasselijk¬
heid van Engels recht, de plaats waar het ar¬
bitrale vonnis was gewezen.
9. Het Hof vermeldt "ten overvloede" (zie
overweging 15) dat partijen in het algemeen,
bijzondere omstandigheden daargelaten waar¬
van in casu niet is gebleken, de geldigheid
van de arbitrale clausule aan hetzelfde recht
zullen willen onderwerpen als het recht dat
zij op de hoofdovereenkomst, waarvan die
clausule deel uitmaakt, van toepassing ver¬
klaarden.
Ik vraag mij echter af of dit wel juist is. Is
het niet eerder zo, dat partijen de geldigheid
van de arbitrage-overeenkomst onderworpen
willen zien aan het recht van het land waar
de arbitrage plaatsvindt, het vonnis wordt
gewezen en vernietiging van dat vonnis ge¬
vraagd kan worden?
In casu maakt het geen verschil. Op de
hoofdovereenkomst was Engels recht van
toepassing en de arbitrage vond in Londen
plaats. Het Hof had dus m.i. kunnen volstaan
met de overweging dat volgens Engels arbi¬
tragerecht een geldige overeenkomst tot arbi¬
trage was gesloten en de overweging "ten
overvloede" achterwege kunnen laten.
Met andere woorden; Warmeer partijen
t.a.v. de arbitrage-overeenkomst geen duide¬
lijke rechtskeuze maken - wat wèl te onder¬
scheiden is van de rechtskeuze t.a.v. het op
de hoofdovereenkomst toepasselijke recht kan aan de partijen niet de bedoeling worden
toegeschreven dat het op de hoofdovereen¬
komst toepasselijke recht ook zou gelden
voor het op de arbitrage-overeenkomst toe¬
passelijke recht.
11. Het Hof komt tot de conclusie (zie
overwegingen 16-19) dat volgens Engels arbi¬
tragerecht een verwijzing naar algemene
voorwaarden waarin een arbitraal beding
voorkomt voldoende is voor het aanvaarden
van een geldige overeenkomst tot arbitrage.
Hetzelfde geldt voor artikel 1021 Rv. van het
Nederlandse arbitragerecht.
Onder artikel II, lid 2 van het Verdrag van
New York zou het tegendeel het geval zijn.
Wij hebben hier dus een duidelijk voorbeeld
van een gunstiger nationaal recht voor de
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tenuitvoerlegging van een in het buitenland
gewezen arbitraal vonnis.
11. Op Dielle rustte de stelplicht en be¬
wijslast dat de arbitrage-overeeiikomst in het
onderhavige geval ongeldig was onder het op
die overeenkomst toepasselijke recht. Dielle
was daarin niet geslaagd. Sterker nog, zij had
geen enkel bewijs bijgebracht; zij had zelfs
niet aangeboden dat een verwijzing naar alge¬
mene voorwaarden naar Engels recht niet zou
voldoen. Owerri had, als verzoekster, rustig
kunnen afwachten wat Dielle zou stellen en
trachten te bewijzen. Owerri deed echter
meer, door overlegging van bewijzen dat de
arbitrage-overeenkomst in casu geldig was.
Dit stelde het Hof in de gelegenheid te over¬
wegen (zie overweging no. 19) voldoende
door het door Owerri aangedragen materiaal
te zijn voorgelicht en geen termen aanwezig
te achten om Dielle alsnog in de gelegenheid
te stellen aan haar bewijslast te voldoen.
Rechtbank Utrecht (enkelvoudige ka¬
mer) 11 augustus 1993 (nog niet gepu¬
bliceerd)
Curator in faillissement Zonnebaan B.V. ca
Landi-Hartog Nederland B.V. en Vialle Beheer
B.V.
Actio Pauliana. Is de curator gebonden
aan een arbitraal beding in de aangevochten
overeenkomst?
1. In deze procedure stelt de curator dat
een tweetal overeenkomsten onverplichte
rechtshandelingen waren waarvan partijen
wisten of behoorden te weten dat daarvan
benadeling van de schuldeisers het geval zou
zijn. De curator stelde deilialve de actio Pauli¬
ana (Boek 3 NBW, artikel 45) in, waarvoor de
Faillissementswet een bijzondere regeling
bevat in de artikelen 42 e.v. F.W., de faillisse¬
ment Pauliana.
Landi stelde bij incidentele conclusie dat
de Rechtbank zich onbevoegd diende te ver¬
klaren om van de vordering kennis te nemen
omdat de overeenkomst een arbitraal beding
(NAI) bevatte; ook de curator is daaraan ge¬
bonden. De curator voerde een tweetal ver¬
weren welke in het vonnis aldus zijn samen¬
gevat:
"4.1. De curator heeft tegen de exceptie van
onbevoegdheid verweer gevoerd met in de eerste
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plaats de stelling dat een partij die zich op een ar¬
bitraal beding beroept dit dient te doen 'vóór aiie
weren', terwijl Landi en Vialle eerst in de paragra¬
fen 14 en 15 van de incidentele conclusie tevens
houdende conclusie van antwoord de exceptie van
onbevoegdheid hebben voorgesteld, terwijl zij in
de voorafgaande paragrafen andere weren aan de
rechtbank hebben voorgelegd; naar het oordeel
van de curator moet om deze reden hun beroep
op onbevoegdheid van de rechtbank terzijde wor¬
den gesteld,
4.2. Voorts stelt de curator dat hij door het
inroepen van de nietigheid van de in het geding
zijnde overeenkomsten niet een recht uitoefent dat
voorheen aan de curandus toekwam, maar een
eigen recht, omdat de actio pauliana voor het
faillissement toekomt aan één of meer schuldeisers
en na de faillietverklaring aan de curator, waarbij
deze de plaats inneemt van de schuldeisers; de
curator acht zich daarom niet gebonden aan de
door de curandus en zijn wederpartij getroffen
geschillenregeling en concludeert tot bevoegdheid
van de rechtbank om van de vordering kennis te
nemen."
2. De Rechtbank overwoog t.a.v. haar
bevoegdheid als volgt:
"5.1. De rechter bij wie een geschil aanhangig
is gemaakt waarover een overeenkomst tot arbi¬
trage is gesloten, verklaart zich onbevoegd, indien
een partij zich voor alle weren op het bestaan van
deze overeenkomst beroept, tenzij de overeen¬
komst ongeldig is.
5.2. Evenwel is de grondslag van de vordering
in de hoofdzaak dat Landi wist, althans behoorde
te weten, dat door het sluiten van de in het geding
zijnde overeenkomsten de schuideisers zouden
worden benadeeld. Op deze grond kunnen voor
het faillissement één of meer schuldeisers en na
de faillietverklaring de curator de nietigheid van
deze overeenkomsten inroepen, daarmee een ei¬
gen reclit uitoefenend, welk recht in casu niet door
de tussen Zonnebaan en diens wederpartij gesloten
overeenkomsten wordt beheerst.
5.3. Nu het arbitraal beding waarop Landi zich
beroept het eigen recht van de curator om de vor¬
dering in te stellen op de grondslag zoals vermeld
onder 5.2 niet terzijde kan stellen is de exceptie
van onbevoegdheid ten onrechte voorgedragen.
Landi zal als in het ongelijk gestelde partij in de
kosten van het incident worden veroordeeld.
5.4. Het formele verweer In het incident zoals
vermeld onder 4.1 behoeft geen bespreking meer
nu reeds op andere grond tot verwerping van de
exceptie van onbevoegdheid wordt besloten."
Commentaar
3. De Faillissementswet bepaalt in artikel
42 dat "de curator ten behoeve van de boedel
elke rechtshandeling die de schuldenaar vóór
de faillietverklaring onverplicht heeft verricht
en waarin deze bij dit verrichten wist of beiioorde te weten dat daarvan benadeling van
de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een
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buiten gerechtelijke verklaring kan vernieti¬
gen". Dat had de curator in casu ook gedaan.
Uit 2.4 van het vonnis citeer ik "De curator
heeft deze [volgens hem onverplichte rechts¬
handeling] dan ook vernietigd, subsidiair ver¬
nietigt die overeenkomsten bij zijn vordering.
De voormelde benadeling beloopt volgens
opgave van de curator het bedrag van
ƒ 1.073.608".
Artikel 49 FW bepaalt "Rechtsvorderingen,
gegrond op de bepalingen der artikelen 42-48
worden ingesteld door de curator". Is de cu¬
rator dan gebonden aan het arbitraal beding
voorkomende in de als onverplichte rechts¬
handeling gequalificeerde overeenkomst''
Deze vraag wordt in onze arbitrageliteratuur
niet besproken. Voor zover ik weet is het de
eerste keer dat deze vraag in een procedure
is opgeworpen. De Rechtbank beantwoordt
deze vraag ontkennend: "de curator oefent
een eigen recht uit welk recht niet door de
tussen Zonnebaan en diens wederpartij geslo¬
ten overeenkomsten wordt beheerst" (zie
5.2.).
Dit kort maar krachtige antwoord lijkt mij
juist. De curator treedt hier niet in de plaats
van de schuldenaar maar tast ten behoeve
van de schuldeisers overeenkomsten aan die
de schuldenaar onverplicht heeft aangegaan
en waardoor de schuldeisers worden bena¬
deeld. Dit is een geheel andere constellatie
dan waarop de artikelen 25-29 FW betrekking
hebben welke door mij in aant. 5B (blz. 1924) in mijn Het nieuwe arbitragerecht (twee¬
de druk) uitvoerig worden besproken. De
pauliana van de curator richt zich tegen de
schuldenaar. Ook als buiten faillissement de
schuldeisers de pauliana instellen volgens
artikel 3:45 BW zijn de schuldeisers niet
gebonden aan een arbitraal beding voorko¬
mende in de litigieuze overeenkomst. Beide,
schuldeisers en curator oefenen - gelijk de
rechtbank terecht overweegt - een eigen
recht uit.
4. Op het eerste verzoek van de curator
behoefde de rechtbank niet in te gaan (zie
5.4). Het betreft de in de rechtspraak over de
nieuwe arbitragewet al eerder aan de orde
gestelde vraag naar de betekenis van "vóór
alle weren". Zie Rechtbank Den Haag 23
december 1S)93 in TvA 1993 pp. 237-238. In
mijn bespreking van dit geval verdedigde ik
de ruime opvatting.
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Hof Amsterdam 4 november 1993, NJ
1994, 729
Dun (opdrachtgever) ca. Smid en Peters (ar¬
chitecten)
Beroep op overeenkomst tot arbitrage eerst
in dupliek gedaan alsnog gehonoreerd (an¬
ders de Rechtbank).
1. In deze procedure vorderde de architect
bij de Rechtbank Amsterdam betaling van zijn
honorarium van de opdrachtgever Dun. De
Rechtbank verwierp het beroep van de archi¬
tect op het arbitraal beding voorkomende in
de AR 1971 en de RT 1963 en verklaarde zich
derhalve bevoegd om van de vordering ken¬
nis te nemen. Het Hof Amsterdam daarente¬
gen was van oordeel dat het beroep op arbi¬
trage terecht was gedaan.
2. Twee vragen komen in dit arrest aan de
orde. Ten eerste de vraag of die algemene
voorwaarden van de AR en de RT van toepas¬
sing waren. Bij beantwoording van deze
vraag is het van geen belang, aldus het Hof,
dat in dit geval, anders dan gewoonlijk het
geval is, de gebruiker (de architect) en niet
zijn wederpartij zich op die algemene voor¬
waarden beroept. Over de toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden overwoog het
Hof:
"Het is van algemene bekendheid dat archi¬
tecten bij de aanvaarding van opdrachten veel¬
vuldig gebruik maken van AR 1971 en/of RT 1963.
Die enkele omstandigheid is niet voldoende om
tot de gevolgtrekking te leiden dat deze regelingen
op de rechtsverhouding van partijen van toepas¬
sing zijn.
In voormelde brief van 16 april 1988 heeft
Smid & Peters eciiter onder geraamde bouwkosten
vermeid 'Honorarium volgens AR 1971' respectie¬
velijk 'Honorarium volgens RT 1963'. Een soortge¬
lijke verwijzing komt voor in de brief van 1 augu¬
stus 1988 van Smid & Peters aan Dun. Blijkens de
standpunten van partijen over een weer vatten zij
deze brieven op als offertes van Smid & Peters aan
Dun.
De in AR 1971 en RT 1963 neergelegde bepa¬
lingen omtrent honorarium en aanverwante onder¬
werpen vormen een geheel met de overige inhoud
van die regelingen. Aangenomen moet worden dat
de prijsstelling mede wordt bepaald door die ver¬
dere inhoud. Ook de respectieve arbitrageciausuies
kunnen daarvan niet worden afgezonderd. In het
bijzonder geldt deze samenhang met het geheel
ook voor de artikelen 9 lid 1 sub b en 40 iid 1 en
2 van AR 1971 respectievelijk de artikelen 9 lid 2
en 41 lid 1 en 2 van RT 1963, ten aanzien waarvan
partijen het erover eens zijn - zo blijkt ook uit hun
stellingen in hoger beroep -, dat deze op de tus¬
sen hen bestaande rechtsverhouding van toepas¬
sing zijn. Die bepalingen regelen immers niet uit
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sluitend de hoogte van de prijs van de werkzaam¬
heden van de architect, maar ook andere onder¬
werpen, met name (de gevolgen van) het niet
doorgaan van de aanbesteding en het niet uitvoe¬
ren van het werk en voorts de bevoegdheid om de
opdracht te herroepen en de gevolgen daarvan.
Ook verwijzen die bepalingen naar andere artike¬
len van de onderscheiden regelingen en zelfs naar
de regelingen in hun geheel ('onverminderd de
aansprakelijkheid van de architea jegens de op¬
drachtgever volgens deze Regelen, indien daartoe
gronden bestaan' in artikel 40 lid 2 en - vrijwel ge¬
lijkluidend - artikel 41 lid 2 RT 1963).
Het hof is op grond van het voorgaande van
oordeei dat Dun de aangehaalde verwijzing in de
door partijen als offertes beschouwde brieven heeft
mogen opvatten als een verklaring van Smid &
Peters dat zij de AR 1971 en RT 1963 op de onder¬
linge rechtsverhouding van toepassing wenste te
doen zijn, zodat deze regeling als gevolg van de
aanvaarding van de offertes door Dun deel zijn
gaan uitmaken van die rechtsverhouding. Dit bete¬
kent dat de respectieve arbitrageclausules van
toepassing zijn en de rechtbank zich op het daartoestrekkencie verweer onbevoegd had moeten
verklaren."
3. De tweede vraag betrof, of het beroep
op arbitrage tijdig genoeg was gedaan. Daar¬
over overwoog het Hof:
"Smid & Peters heeft in eerste aanleg nog aan¬
gevoerd dat het bevoegdheidsverweer op grond
van artikel 141 lid 2 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv.) dient te worden verworpen,
omdat dit verweer eerst bij conclusie van dupliek
is aangedragen. Het hof verwerpt dit standpunt
reeds om de volgende reden. Dun heeft zidi in
zijn conclusie van antwoord beperkt en - gezien
de summiere inhoud van de naar de inleidende
dagvaarding verwijzende conclusie van els en de
daarin vervatte in net geheel niet toegelichte ver¬
meerdering van eis - ook mogen beperken tot het
verzoek tot 'uitsplitsing en verduideHjking' van de
vordering. Nadat Smid & Peters daarop bij conclu¬
sie van repliek aan dat verzoek had voldaan, heeft
Dun vervolgens bij eerste gelegenheid, namelijk
bij conclusie van dupliek, zijn onderscheiden ver¬
weren, waaronder het bevoegdheidsverweer, ge¬
voerd. Onder die omstandigheden kan niet worden
gezegd dat Dun gehandeld heeft in strijd met arti¬
kel 141 lid 2 Rv.
Smid & Peters heeft zich ter weerlegging van
het bevoegdheidsverweer niet beroepen op de
stelling dat dit verweer ingevolge artikel 1022 Rv.
voor alle weren moet worden opgeworpen. Deze
aan het bevoegdheidsverweer te stellen eis komt
niet voor ambtshalve toepassing in aanmerking.
Voorzover Smid & Peters met haar aan artikel 141
iid 2 Rv. ontleende stelling zich ook op artikel
1022 Rv. beoogt te beroepen, stuit dit al eveneens
op het hiervoor onder 3.5 overwogene. Het ver¬
zoek om 'uitsplitsing en verduidelijking' kan niet
worden opgevat als een weer als bedoeld in de
passage 'voor alle weren' in artikel 1022 Rv.
Uit het voorgaande volgt dat grief 11 gegrond
is, dat het vonnis waarvan beroep moet worden
vernietigd en dat de gewone rechter alsnog onbe¬
voegd moet worden verklaard, (enz.)"
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Commentaar
4. Voor de toepasselijkheid van de algeme¬
ne voorwaarden is het niet voldoende dat
"het van algemene bekendheid is dat
architecten bij de aanvaarding van opdrachten
veelvuldig gebruik maken van de AR 1971 en
RT 1963", aldus het Hof. Dat zou alleen an¬
ders zijn als tussen partijen voordien herhaal¬
delijk opdrachten op die voorwaarden wer¬
den gegeven, (zie o.a. laatstelijk HR 10 juni
1994, NJ 1994, 611 en de conclusie van A.-G.
Mr. Hartkamp). Er was in casu echter meer;
de offertes welke de architecten aan de op¬
drachtgever hadden gezonden waarbij naar
die algemene voorwaarden werd verwezen.
5. Ook de stelling dat de gedaagde niet
tijdig genoeg een beroep op het arbitraal
beding zou hebben gedaan, werd verworpen.
Daarbij beroept het Hof zich op artikel 141,
lid 2 Rv. hetwelk voorschrijft dat de exceptie
(in casu de exceptie van onbevoegdheid)
tegelijk met het antwoord ten principale moet
worden voorgedragen.
Meer voor de hand ligt het beroep op
artikel 1022, lid 1 Rv. door het Hof in tweede
instantie genoemd. Deze bepaling, voorko¬
mende in de arbitrage-titel, verlangt in het
geval dat het geschil ondanks arbitraal beding
bij de rechter is aangebracht, een beroep op
het arbitraal beding "vóór alle weren", d.w.z.
uiterlijk bij conclusie van antwoord moet wor¬
den gedaan.
Het Hof overweegt terecht dat het artikel
1022, lid 1 niet ambtshalve mag toepassen.
Indien echter de architect met zijn aan artikel
141, lid 2 ontleende stelling beoogde zich
ook op artikel 1022 te beroepen, dan geldt
ook daarvoor dat het beroep wèl tijdig is
gedaan.
6. Waar het in casu op aankwam, was de
vraag, of dit beroep tijdig was gedaan. De
Rechtbank was van oordeel dat dit niet het
geval was, nu de gedaagde (Dun) zich niet
op het arbitraal beding had beroepen in zijn
conclusie van antwoord. Die algemene regel
blijkt o.a. uit de procedure EdelsyndicaatA^an
Hout door mij besproken in TvA 1993, pp.
237-238 (Rb. Den Haag) en TvA 1994, pp.
189-190 (Hoge Raad 25 april 1994, vernieti¬
gend het vonnis van de rechtbank).
Volgens het Hof kon in dit bijzondere
geval het beroep ook nog bij conclusie van
dupliek worden gedaan. De conclusie van
antwoord bevatte alleen een verzoek "tot uit¬
splitsing en verduidelijking" van de door de
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architect ingediende vordering, en geen ver¬
weer ten principale. Nadat de architect aan dit
verzoek bij repliek had voldaan kwam eerst
bij dupliek het verweer ten principale, inclu¬
sief het beroep op onbevoegdheid.
Dit is wel een ruime uitleg van het beroep
op arbitrage "vóór alle weren" indien een ge¬
schil bij de rechter is aanhangig gemaakt,
hoewel arbitrage was overeengekomen. Het
Hof kon daartoe alleen komen door te over¬
wegen dat de conclusie van antwoord in casu
eigenlijk geen antwoord was. Eerst bij dupliek
kwam gedaagde met het eigenlijke verweer.
Het is een uitzonderlijk geval dat zich niet
licht opnieuw zal voordoen. Ook het stand¬
punt van de Rechtbank, die het verzoek om
"uitsplitsing en verduidelijking" van de vorde¬
ring beschouwde als een zich neerleggen van
de gedaagde bij een beslissing van het geschil
door de rechter, laat zich verdedigen.
Hof Den Bosch 28 oktober 1994 (niet
gepubliceerd)
Ungerer GmbH ca Rapid Metaal B.V.
Tenuitvoerlegging van een in Denetnarken
gewezen arbitraal vonnis. Artikel VI van het
Verdrag van New York 1958.
1. In deze procedure werd door Ungerer
aan de President van de Rechtbank Maastricht
verlof tot tenuitvoerlegging gevraagd van een
arbitraal vonnis dat op 8 februari 1994 in
Denemarken was gewezen tegen Rapid Me¬
taal B.V., Maastricht. In de arbitrage had Ra¬
pid de bevoegdheid van arbiters betwist welk
beroep door het scheidsgerecht was verwor¬
pen.
Rapid stelde daarna een actie tot vernieti¬
ging van het arbitrale vonnis in bij de rechter
in Denemarken. Ungerer van haar kant ver¬
zocht in Nederland de tenuitvoerlegging van
het arbitrale vonnis op grond van het Verdrag
van New York 1958. Rapid verzocht de Presi¬
dent Maastricht primair dit verzoek te weige¬
ren op gronden genoemd in artikel V van het
Verdrag; susidiair de beslissing over de tenuit¬
voerlegging aan te houden totdat de rechter
in Denemarken op de vordering tot vemietiging van het arbitrale vonnis zou hebben
beslist.
De President gaf aan het subsidiair geda¬
ne verzoek gevolg en beschikte op 15 juni
1994: "Schort de beslissing op het verzoek om
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de litigieuze arbitrale uitspraak op 8 septem¬
ber 1994 gewezen tussen Ungerer en Rapid
Metaal, op totdat is beslist over de vordering
tot vernietiging van genoemd arbitraal von¬
nis". Ungerer ging van deze beschikking in
hoger beroep.
2. Het Hof Den Bosch verleende verlof tot
tenuitvoerlegging, daarbij overwegende:
"4.2. Het Hof is van oordeel dat het aanhangig
zijn van de sub 4.1. en 4.1.1. bedoelde procedure
bij de Deense rechter onvoldoende grond oplevert
om de beslissing op het verzochte verlof tot tenuit¬
voerlegging op te schorten.
4.2.1. Bij de stukken bevindt zich een door
beide partijen en door de arbiters ondertekende
opdracht tot arbitrage, een zogenaamde 'Schiedsauftrag', waarin partijen onder H het doei van de
arbitrageprocedure samenvattend formuleren.
Rapid geeft daarin de redenen aan waarop zij haar
oordeel baseert, dat het Hof van Arbitrage niet
bevoegd is van de vorderingen van Ungerer kennis
te nemen.
Voorts wordt sub IVa van genoemde 'Schiedsauftrag' nogmaals als punt van geschil geformu¬
leerd: 'In hoeverre is het Hof van Arbitrage be¬
voegd om te beslissen inzake de eis in conventie
en de eis in reconventie met inachmeming van de
arbitrageovereenkomsL''
4.2.2. Op grond van de uitvoerige motiveringen
sub AI en II van het arbitraal vonnis komt het Hof
van Arbitrage tot de slotsom dat het bevoegd is
een vonnis uit te spreken inzake de eisen in con¬
ventie en in reconventie, nu er 0) een effectief ar¬
bitraal beding aanwezig is, dat (II) alle onderwer¬
pen van geschil van de els in conventie en van de
eis in reconventie omvat en de door gedaagde
(- Rapid - ) hiertegen ingebrachte bedenkingen
ongegrond zijn.
4.2.3. Het Hof is van oordeel, dat niet gezegd
kan worden, dat het Hof van Arbitrage, gelet op
de zeer zorgvuldige beschouwingen en overwegin¬
gen die het in zijn vonnis van 8 febmari 1994 aan
zijn bevoegdheid heeft gewijd, niet in redelijkheid
tot de aanname van die bevoegdheid en de om¬
vang daarvan heeft kunnen komen. Partijen zijn
dan ook in beginsel gehouden zich aan dat vonnis
te onderwerpen. Het feit dat thans een procedure
aanhangig is tot vernietiging van dat arbitraal von¬
nis doet daaraan niet af.
4.2.4. Dit oordeel strookt ook met het systeem
van het verdrag, dat immers beoogt de voortgang
van in de afwikkeling van geschillen in het interna¬
tionale handelsverkeer te bevorderen.
4.2.5. Anders dan de President, is het Hof van
oordeel, dat artikel VI van het verdrag ruimte laat
voor beoordeling of de beslissing over de tenuit¬
voerlegging al dan niet dient te worden opge¬
schort. Op grond van het vorenoverwogene is het
Hof van oordeel dat opschorting van de beslissing
in dit geval niet dient plaats te vinden.
4.3. Het bovenstaande brengt met zich mee, dat
de beslissing, waarvan beroep, niet in stand kan
blijven; nu aan de voorwaarden voor het verlof als
bedoeld in artikel IV van het verdrag is voldaan,
dient het verlof tot tenuitvoerlegging te worden
verleend."
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Commentaar
3. Volgens artikel VI van het Verdrag kan,
indien vernietiging van het arbitrale vonnis
is gevorderd in het land waar het vonnis is
gewezen, de rechter van het land waar tenuit¬
voerlegging wordt verzocht "indien hij daar¬
toe aanleiding vindt, de beslissing over de
tenuitvoerlegging opschorten en ook, op
verzoek van de partij die de tenuitvoerlegging
van de uitspraic verzocht, bevelen, dat de
andere partij passende zekerheid stelt".
Het is een kèn-bepaling: de rechter heeft
een discretionaire bevoegdheid. Indien hij
daartoe aanleiding vindt kan hij de tenuitvoer¬
legging opschorten "totdat op de actie tot
vemietiging is beslist." Dat laatste staat niet in
artikel VI maar moet wel aldus worden gele¬
zen. Aldus ook Van den Berg in zijn bekende
commentaar op het verdrag p. 353- Bij toewij¬
zing van het verzoek kan de rechter volgens
artikel VI het stellen van zekerheid door de
partij, tegen welke tenuitvoerlegging wordt
verzocht, gelasten.
Bij de beoordeling van de vraag öf hij tot
opschorting zal overgaan zal de rechter zich
een oordeel moeten vormen over de kansen
van de actie tot vemietiging. Dat doet het Hof
in casu ook. Zie de hierboven aangehaalde
overweging 4.2.3. Daarin is het Hof van oor¬
deel, dat niet gezegd kan worden dat arbiters,
gezien hun zorgvuldige overwegingen over
hun bevoegdheid, niet in redelijkheid konden
concluderen dat zij bevoegd waren.
Men zal geneigd zijn een vergelijking te
maken met de schorsing van tenuitvoerleg¬
ging welke volgens ons arbitragerecht (artikel
1066 Rv.) de Rechtbank, bij welke de vorde¬
ring tot vemietiging aanhangig is, kan gelas¬
ten - ook dit is een kan-bepaling de Recht¬
bank "kan de tenuitvoerlegging schorsen
totdat over de vordering tot vemietiging on¬
herroepelijk is beslist". De Rechtbank verkeert
daarbij in een betere positie dan een Pre¬
sident die in het geval van artikel 1076 moet
beoordelen wat de kansen zijn van een ver¬
nietiging van het arbitrale vonnis volgens het
arbitragerecht in een ander land. In het geval
van artikel IO66 Rv. kan de Rechtbank vol¬
gens het vijfde lid niet alleen het stellen van
zekerheid gelasten als zij het verzoek toewijst
maar ook bij afwijzing van het verzoek (niet
vermeld in artikel VI van het Verdrag van
New York).
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In het hier besproken geval was in Dene¬
marken een actie tot vernietiging ingesteld en
werd beroep gedaan op artikel 1076 Rv. Dit
artikel verklaart in het zevende lid artikel
1066 (de leden 2-6) van overeenkomstige
toepassing. Alsdan is de President van de
Rechtbank ten overstaan van wie het verlof
tot tenuitvoerlegging wordt verzocht (zie arti¬
kel 1076, lid 6) bevoegd over het verzoek tot
schorsing en het stellen van zekerheid te
beslissen.
Hoge Raad 4 november 1994 (niet ge¬
publiceerd)
De Hoge Raad verwerpt cassatie tegen het
arrest van Hof Arnhem van 9 november
1993, in een geschil tassen twee Woning¬
bouwverenigingen. Het arbitraal beding is
daarop niet van toepassing. Rechter bevoegd.
De Hoge Raad verwerpt het cassatie be¬
roep van de Woningbouwvereniging Volks¬
huisvesting tegen het arrest van Hof Arnhem
9 november 1993, door mij besproken in TvA
1994, pp. 64-65. Het arbitraal beding in de
statuten van de Stichting Samenwerkende
Woningcoöperaties, waarin de Woningbouw¬
vereniging Volkshuisvesting en de Woning¬
bouwvereniging De Goede Woning de enige
deelnemers waren, is daarbij aangehaald.
Volgens de Hoge Raad kon het Hof het arbi¬
traal beding "niet duidelijk genoeg oordelen
om aan te nemen dat het tevens de bedoeling
is geweest om geschillen tussen partijen hier¬
onder te laten vallen". Het geschil was dus
terecht bij de Rechtbank Arnhem, waamaar
het Hof partijen had verwezen, aangebracht.
Het arbitraal beding onderwerpt alleen ge¬
schillen tussen de Woningbouwverenigingen
en de Stichting aan arbitrage en niet geschil¬
len tussen de deelnemers onderling.
President Rechtbank Rotterdam (Mr.
Mendllk) 24 november 1994 (niet
gepubliceerd)
Isaac Glecer Qeruzalem) ca. Moses Glecer
(Antwerpen) en de niet-verschenen Estera
Glecer (Antwerpen)
Verzoek om tenuitvoerlegging van in Israël
gewezen arbitraal vonnis, gebaseerd op de
meest-begunstigings-clausule van artikel 1076
Rv.
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1. In deze procedure doet Isaac het ver¬
zoek, verlof tot tenuitvoerlegging in Neder¬
land te geven op een drietal arbitrale beslis¬
singen in Israël in de jaren 1984-1986 gewe¬
zen. Moses bestrijdt dit verzoek op een aantal
gronden. Zijn verzoek tot weigering van het
exequatur werd door de President Rotterdam
in de uitvoerig gemotiveerde beschikking
verworpen. Zo ook zijn verzoek om opschor¬
ting van de tenuitvoerlegging, respectievelijk
het stellen van zekerheid bij toewijzing van
het verzoek.
De procedure is geheel gebaseerd op arti¬
kel 1076 Rv. hetwelk partijen toestaat zich,
ook als het Verdrag van New York van toe¬
passing is (als in casu het geval is), zich op
de wetgeving van het land waar de tenuit¬
voerlegging wordt verzocht (Nederland) te
beroepen. Van deze zogenaamde meestbegunstigings-clausule maakt Isaac gebruik.
Uit de beschikking van de President (15
pagina's) moge ik het volgende citeren. Om
te beginnen zijn overwegingen over de toe¬
passelijkheid van artikel 1076 Rv.
2. Met betrekking tot artikel 1076 over¬
weegt de President:
"5.2. Het onderhavige verzoek tot erkenning
en tenuitvoerlegging van de betreffende arbitrale
uitspraken is gebaseerd primair op artikel 1076 en subsidiair op artikel 1075 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering juncto het verdrag van
10 juni 1958 te New York gesloten inzake de er¬
kenning en tenuitvoerleg^g van in het buitenland
gewezen scheidsrechterlijke uitspraken, (hierna:
het Verdrag van New York 1958).
Ingevolge het eerste lid van artikei 1076 van
het Wetlxiefc van Burgerlijke Rechtsvordering kan,
indien een toepasselijk verdrag toelaat zich te
beroepen op de wet van het land waar de erken¬
ning of tenuitvoerlegging wordt verzocht, een In
een vreemde Staat gewezen arbitraal vonnis in
Nederland worden erkend en daarvan in Neder¬
land tenuitvoerlegging wordt verzocht.
Een dergelijk verdrag is het Verdrag van New
York, waartoe zowel Nederland als Israël zijn toe¬
getreden.
Artikel VII lid 1 van dat Verdrag van New York
bepaalt onder meer dat zijn bepalingen geen be¬
langhebbende partij enig recht ontnemen, dat zij
mocht hebben om gebruik te maken van een
scheidsrechterlijke uitspraak op de wijze en in de
mate, toegestaan volgens de wetgeving van het
land waar op die uitspraak een beroep wordt ge¬
daan.
Het beroep op de toepasselijkheid van artikel
1076 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor¬
dering met uitsluiting van het Verdrag van New
York op grond van die zogenaamde 'meest-begunstigingsregei' als in artikel VII lid 1 bedoeld, is
derhalve toewijsbaar.
Moses heeft nog aangevoerd dat, gelet op het
Belgisch Executieverdrag 1925, de weg van artikel
1076 van het Wetboek van Biugerlijke RechtsvorTvA 95/1

dering niet openstaat. Dit verweer van Moses wordt
verworpen, omdat moet worden aangenomen dat
Isaac op grond van de 'meest-begunstigingsregel' van
het toepasselijke Verdrag van New York de keus heeft
zich te beroepen op het intemationaie verdrag dan wel
op het bilaterale verdrag met België."
Inderdaad had Isaac de keuze daar artikel
VII van het Verdrag van New York toelaat
zich zowel op een intemationaie overeen¬
komst als het Belgische Executieverdrag 1925
te beroepen als op het recht van Nederland
waar tenuitvoerlegging werd gevraagd.
3. Moses had een aantal gronden aange¬
voerd voor weigering van het exequatur. Vol¬
gens artikel 1076, lid 1 Rv. mst de bewijslast
op hem. Die gronden werden alle afgewezen.
Zo overwoog de President dat Moses niet het
bewijs had geleverd dat in 1990 een dading
tussen partijen zou zijn tot stand gekomen
welke aan de tenuitvoerlegging in de weg
staat.
Voorts stelde Moses dat geen geldige over¬
eenkomst tot arbitrage zou zijn gesloten.
Daarover overwoog de President;
"5.9. Niet valt in te zien waarom deze arbitrageovereenkomst(en) geidigheid zouden ontberen.
Gelet op het bepaalde in punt 9, van de over¬
eenkomst van 21 december 1982, het gegeven dat
de arbitrale beslissingen in Israël zijn gewezen en
in aanmerking genomen de algemene regels van
Internationaal Privaatrecht te oien aanzien, n»et
als het op de arbitrage-overeenkomst toepasselijke
recht geiden, het recht van de plaats van arbitrage,
in dit gevai, Israël.
Uit de protocollen van de arbitrale procedures
blijkt dat Moses tijdens de gehele arbitrale proce¬
dure (Isaac heeft niet weersproken gesteld: op 22
zittingen) tot en met het eerste arbitrale vonnis van
24 juni 1984 in die procedure is verschenen, danwel door een advocaat werd bijgestaan (tot en met
20 april 1983) en dat Moses noch zijn advocaat een
beroep hebben gedaan op de onbevoegdheid van
het scheidsgerecht op grond dat een geldige over¬
eenkomst tot arbitrage zou ontbreken. Reeds om
deze reden faait het verweer van Moses."
Dit behelst derhalve een verwerping van
de grond a onder A uit artikel 1076, lid 1 Rv.
Ook grond c onder A uit artikel 1076, lid
1, arbiters houden zich niet aan hun op¬
dracht, wordt door de President verworpen.
Zo ook de grond genoemd onder B, strijd
met de openbare orde.
4. De President komt daarbij op het terrein
van de rechter (in België) bij wie Moses een
actie tot vernietiging van het arbitrale vonnis
heeft aangespannen. Beoordeling van die
gronden in de exequatur-procedure was on¬
vermijdelijk. Dit zowel omdat het gronden
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zijn waarop hij zijn exequatur kan weigeren
als ook omdat de President ook had te beslis¬
sen op het verzoek tot opschorting van de
exequatur-procedure in afwachting van de
uitslag van de vernietigingsactie. In die ver¬
nietigingsprocedure zal Isaac ongetwijfeld
beroep doen op de visie die de President om¬
trent die gronden in de exequatur-procedure
ten beste gaf.
Een oordeel van de President in de exe¬
quatur-procedure is echter niet bindend voor
de rechter die ten principale over de vernieti¬
ging van de arbitrale vonnissen oordeelt. Tot
tweemaal toe gaf de President dit te kennen:
5.11. Inter aUa: "In deze exequatur-procedure
kan evenmin een inhoudelijke beoordeling worden
gegeven over de door arbiters gewezen vonnis¬
sen."
Moses had beide procedures gecombi¬
neerd, daar hij bij tegeneis vernietiging van
de arbitrale vonnissen had gevorderd, waar¬
over de President overweegt:
"5.24. Een inhoudelijke beoordeling van de ar¬
bitrale vonnissen, (het overdoen hetgeen arbiters
eerder hebben gedaan, of vaststellen dat het recht
door arbiters verkeerd is toegepast), is in een pro¬
cedure als de onderhavige niet mogelijk. Het vo¬
renstaande in aanmerking genomen dient derhalve
de door Moses bij tegeneis ingestelde vordering tot
vernietiging althans niet-erkenning van de arbitrale
uitspraken te worden afgewezen."
5. Het verzoek tot schorsing van de
exequatur-procedure werd reeds in de aan¬
vang van zijn beschikking door de President
afgewezen:
"5.4. Het verzoek tot schorsing van deze proce¬
dure op de voet van artikel 1076 lid 7 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt
afgewezen, omdat vaststaat dat de arbitrale vonnis¬
sen in Israël zijn gewezen, de Israëlische rechter
exclusief bevoegd is om op het verzoek tot vernie¬
tiging te beslissen en niet is gebleken dat in Israël
thans een dergelijke procedure aanhangig is.
Weliswaar blijkt uit de stukken dat in Israël een
procedure tot vernietiging van de arbitrale vonnis¬
sen aanhangig is gemaato, maar deze procedure
is uiteindelijk niet voortgezet, omdat Moses het
griffierecht (ruim $ 600.000,—) niet heeft voldaan.
Anders dan Moses kermelijk meent is dit een om¬
standigheid die voor zijn rekening en risico komt.
In hetgeen door Moses is aangevoerd met
betrekking tot de in België aanhangige vemietigingsprocedure, vindt de president geen aanleiding
het verzoek te schorsen oq. de behiideiing aan te
houden, te minder nu die Belgische procedure
kennelijk al meer dan vier jaar loopt, niet is geble¬
ken dat partijen daarin met voortvarendheid optre¬
den en de beslissing daarin naar verwachting nog
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geruime tijd op zich zal laten wachten."
Om te beginnen overweegt de President
terecht dat de rechter van het land waar de
arbitrale vonnissen zijn gewezen "exclusief
bevoegd" is. Derhalve niet de Belgische rech¬
ter tot wie Moses zich had gewend, omdat,
naar hij beweerde, Belgisch erfrecht van toe¬
passing zou zijn. De Israëiische rechter is ex¬
clusief bevoegd ongeacht het materieel toe¬
passelijke recht.
Daarenboven acht de President geen aan¬
leiding tot schorsing "te minder nu die Belgi¬
sche procedure al meer dan vier jaar loopt".
Redenen genoeg dus om niet te schorsen. De
President geeft duidelijk en naar mijn mening
terecht te kennen dat hij aan het succes van
de Belgische vemietigingsactie van Moses
twijfelt.
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6. Aan het slot van zijn beschikking wijst
de President ook het verzoek van Moses af,
om zekerheidsstelling te gelasten indien hij
het verzoek om tenuitvoerlegging zou toeken¬
nen;
"5.28. Uiterst subsidiair, ingeval van exequaturverlening, heeft Moses verzoent deze tegen zekerheidssteiiing uit te spreken. In hetgeen daartoe
door Moses werd aangevoerd (namelijk dat de
aandelen van United Mizrahi Overseas Holding
Company B.V. het enige nog traceerbare verhaaisobject is uit de nalatenschap van eifbter en dat
exequaturverlening ertoe zou kunnen leiden dat
het beslag wordt opgeheven en verhaal onmogelijk
is geworden), vindt de president onvoldoende
aanleiding de exequaturverlening tegen zekerheidsstelling uit te spreken.
Het verzoek van Moses dienaangaande wordt
afgewezen."
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Rb. Rotterdam 29-9-1989
S&S 1994, 73; NIPR 1994, nr. 434
1. Interlloyd Verzekering Maatschappij NV (Ned); 2.
Albert Heijn BV (Ned) ca. 1. P/R Hidleljord (Noor¬
wegen); 2. Taiyo Fishery Co. Ltd. (Japan); 3. Salen
Reefer Services AB (Zweden); 4. Aretnar C.I.F. SA
(Argentinië)
Derde<ognossementhouder niet gebonden aan arbi¬
trageclausule in (reisjbevrachtingsovereenkomst
waarbij de cognossementhouder geen partij is en
waarruiar slechts in algemene bewoordingen zonder vermelding van arbitraal beding - wordt
verwezen
Hof van Justitie EG 25-7-1991
IWS 1992, p. 184-186 comm. Vlas; NIPR 1993, nr.
150; NJ 1993, 554 nt. Schultsz; ELR 1991 p.
529-533 nt. Hartley; CDE 1992 p. 668-671 nt. Tagaras; IPRax 1992 p. 292-296 nt. Haas; JDI 1992
p. 488-493 nt. Huet; JdT 1992 p. 495^96 nt Ekelmans; NILR 1992, p. 387-389 nt. Vlas; Rev.crit.dr.
int.priv. 1993 p. 316-320 nt. Mayer; NIPR 1994, nr.
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Marc Rich & Co. AG (Zwitserland) ca. Societi Italiana
Impianti PA (Italië)
Arbitrage: bevoegdheid; Arbitrageverdrag New York
10.6.1958
Hof Den Haag 21-1-1992
S&S 1994, 39; NIPR 1994, nr. 252
Seaflower Transport and Trading Company NV ca.
Seaflower Transport and Trading Co. NV (Neder¬
landse Antillen) ca. Compagnie Tunésienne de
Navigation SA (Cotunav) (Tunesië)
Beroep op de arbitrageclausule Parijs in de char¬
terparty; bevoegdheid arbiters; gebondenheid door
derdenwerking aan arbitraal beding
Rb. Rotterdam 5-6-1992
S&S 1993, 107; NIPR 1994, nr. 134
Potato International BV (Ned) ca. Van der Wiel q.q.
(Ned)
Beroep op onbevoegdheid rechter; toepasselijkheid alfemene voorwaarden
Amsterdam 16-7-1992
NJ 1994,181; NIPR 1993, nr. 468; TvA 1993, p. 40 nt.
Sanders
Kersten & Co. BV (Ned) ca. Raoul-Duval et Cie
(Frankrijki
Schending fundamentele beginsel van hoor en weder¬
hoor; weigering erkenning en tenuitvoerlegging
arbitraal vonnis op grond van strijd met Neder¬
landse openbare orde
Rb. Arnhem 23-7-1992
TvA 1994, p. 190
Nijssen ca. Esbro BV
Exceptie van onbevoegdheid
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Ne¬
derlandse Antillen en Aruba 22-12-1992
Tijdschrift voor Antilliaans Recht Justicia 1993, p.
176-186 nt. Burgers; NIPR 1994, nr. 281
Princess Juliana International Airport NV (Nederland¬
se Antillen) ca. ICLE Instituto Nazion^e di Credito per il Lavoro Italiano All'Estero SPA (Italië)
Arbitraal beding; Nederlands-Antilliaans recht; arbi¬
trage-overeenkomst, arbitrageverdrag New York
10.6.1958, art. II/3
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Pres. Rb. Middelburg 17-2-1993
KG 1993, 123, TvA 1994, p. 63 nt. Sanders
Dees B.V. ca. Van Wijnen Noord B.V.
Venuijzing naar arbitraal kortgeding; art. 1051 Rv.
Hoge Raad 19-2-1993
NJ 1994, 345, RvdW 1993, 60
1. Van de Ven Automobielbedrijf Venlo BV, 2. Ven¬
lease BV, 3. Venrent BV ca. 1. Joliannes Bemardus Pierik, 2. Jan Joseph Grouls, 3. Harry Gerard
Adriaan Richelle, 4. Jacob ComeUs Staleman
Grond voor afwijzing verzoek om voorlopig getuigen¬
verhoor doet zich voor daar waar partijen arbi¬
trage overeenkwamen en arbiters reeds benoemd
zijn
Rb. Arnhem 25-2-1993
TvA 1994, p. 191
Nijssen ca. Esbro BV
Exceptie van onbevoegdheid; overeenkomst en
arbitragereglement voorzien niet in arbitraal
hoger beroep; bevoegdheid van de gewone rechter
Op grond van art. 1052, lid 5 Rv.
Hoge Raad 28-5-1993
NJ 1994, 329, RvdW 1993, 117
De Russische Federatie ca. Pied-Rich BV
Rechtmatigheid van ter verzekering van vordering ge¬
legde conservatoire scheepsbeslag terwijl de vorde¬
ring voorwerp van arbitrage te Moskou is
Hoge Raad 18-6-1993
NJ 1994, 449, RvdW 1993, 137
1. Bartholomeus van der Lely, 2. Hendrina Johanna
Been ca. VDH Holding BV, te Rotterdam (niet
verschenen)
Schending fundamentele beginsel van hoor en weder¬
hoor
Hoge Raad 1-7-1993
NJ 1994, 461, RvdW 1993, 154
"De Drie HLO's Westhnd" ca. De gemeente
's-Gravenhage
Partij kan bero^ doen op arbitraal beding hoewel
de wederpartij een vereniging is die geen partij is
bij overeenkomst waarvan beding deel uitmaakte,
wanneer leden van de vereniging wel gebonden
zijn aan het geding
Hof Amsterdam 22-7-1993
NJ 1994, 164
T.J. Berklou ca. 1. J. Kleerebezem, 2. De Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en
Waterland
In een geding ex art. 28a Handelsregisterwet is Ka¬
mer van Koophandel gerekwestreerde; de Onder¬
nemingskamer is reeds daarom bevoegd, ondanks
in vennootschapscontract overeengekomen arbi¬
trage.
Hof Den Haag 4-8-1993
S&S 1994, 56
1. Bertus Distributie & Groothandel BV, 2. Taifu Elec¬
tronics Corporation, 3. First Commercial Bank ca.
Kersten, Hunik's Internationaal Transportbedrijf
BV
Exceptie van onbevoegdheid; beroep op arbitraal
beding in algemene voorwaarden; toepasselijkheid
van algemene voorwaarder afhankelijk van de
kwalificatie van de overeenkomst
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Rb. Amsterdam 18-08-1993
NJ 1994, 444, TvA 1994, p. 127 nt. Sanders
Mevr. Arendsman ca. Marlis B.V. en Human Resour¬
ces Consultants B.V.
Bindend advies of arbitrage? Is bindend advies over
ontbinding van een maatschap ex art. 1684 BW
mogelijk?
Pres. Rb. Amsterdam 9-9-1993
S&S 1994, 119
Georgian Shipping Company (Georgië) ca, Schuurmans & Van Ginniken BV
Conservatoir scheepsbelag h.t.l. en en een arbitrage¬
clausule te Londen
Rb. Rotterdam 29-9-1989 en 8-10-1993
S&S 1994, 73
1. Interlloyd Verzekering Maatschappij NV, 2. Albert
Heijn BV ca. 1. P/R Hidlefjord, 2. Taiyo Fishery
Co. Ltd., 3. Salen Reefer Services AB, 4. Aremar
CIF SA
Gebondenheid van derde-cognossementhouder aan
arbitraal beding in overeenkomst waarbij men
geen partij is.
Rb. Rotterdam 15-10-1993
S&S 1994, 80
1. Murraj^ield Shipping Ltd., 2, Gearbulk Ltd. ca.
Associated Bunkeroil Contractors BV
Toepasselijk recht op de vraag of arbitrage overeen
is gekomen; derdenwerking arbitraalbeding
Rb. Amsterdam 3-11-1993
S&S 1994, 81
1. Reynaido Maala y Marron en 14 anderen ca. 1.
Malta Volume Shipping Ltd. (Malta) en 2. Thenamaris (Shipmanagement) Inc. (Griekenland)
Bevoegdheidscheppende tverking van art. 767 Rv.
uitgesloten indien partijen een arbitragebeding
overeenkomen
Rb. Amsterdam 3-11-1993
JAR 1993 259; NIPR 1994, nr. 300
1. Malta Volume Shipping Ltd. (Malta); 2. Thenamaris
(Shipsmanagement) Inc. (Griekenland) ca. 1.
Reynaido Maala y Marron en 14 anderen (allen
Filippijnen)
Bevoegdheidscheppende werking van art. 767 Rv.
uitgesloten wanneer een arbitrage is overeengeko¬
men dat in Nederland van een exequatur kan
worden voorzien
Hof Amsterdam 4-11-1993
NJ 1994, 729
H. Dun ca. Architectenburo Willem Smid & Jim Peters
Arbitraal beding overeengekomen? Beroep op arbi¬
traal beding eerst bij conclusie van dupliek aan¬
gedragen
Hof Arnhem 9-11-1993
TvA 1994, p. 64 nt. Sanders
Woningbouwvereniging de Goede Woning ca. Wo¬
ningbouwvereniging Volkshuisvesting
Is de rechter dan wel zijn arbilers bevoegd van het
feschil kennis te nemen?
's-Gravenhage 9-11-1993
S&S 1994, 37; NIPR 1994, nr. 294
I. Russische Federatie; 2. Baltic Shipping Company
(Rusland) ca. Pied-Rich BV (Ned)
Rechtmatigheid van ter verzekering van vordering
gelegde conservatoire scheepsbeslag terwijl de
vordering voorwerp van arbitrage te Moskou is
Rb. Maastricht 11-11-1993
S&S 1994, 109
P. de Jong Vlees BV ca. Expeditiebedrijf Frans Maas
BV
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Algemene voorwaarden - met daarin arbitraal be¬
ding - bestendig gebruikelijk beding; onbevoegd¬
verklaring rechter
Pres. Rb. Maastricht 11-11-1993
TvA 1994, p. 129 nt. Sanders
Hotel Walram Germania B.V. en Laheij ca. Van Oijen
Bouwmaatschappij Maastricht B.V.
Executiegeschil n.a.v. veroordeling uitvoerbaar bij
voorraad van arbitraal vonnü waarvan hoger
beroep openstaat (art. 1055 Rv.); President be¬
voegd (art. 438 Rv.) ondanks overeengekomen
arbitraal kortgeding (art. 1051 Rv.); geen schor¬
sing van de executie, maar zekerheidsstelling
gelast voor een beperkt bedrag.
Rb. Breda 25-11-1993
KG 1994, 26
Th.M.V. Cremers ca. Zorgverzekeraar AZWZ/ZHE
Vaststelling door arbiters van de inhoud van de over¬
eenkomst tussen partijen; bij afwezigheid van
overeenstemming over het onderwerp van arbitra¬
ge kunnen arbiters geen beslissing nemen die
enige rechtskracht heeft
Hoge Raad 17-12-1993
NJ 1994, 350, NIPR 1994, nr. 150
1. Esmil BV (Ned); 2. Esmil International BV (Ned)
ca. Persian Gulf Shipyard Project (PGSP) (Iran)
Executoriale titel voor hoofdvordering verkregen
d.m.v. arbitraal vonnis; exequatur; arbitrageaf¬
spraak belet niet dat Nederlandse rechter kennis
neemt van vanwaardeverklaring.
Rb. Zwolle 12-1-1994
NIPR 1994, nr. 468
Jan Verhoef (Ned) ca. Cooper Queenship Yachts
(British Columbia, Canada)
Arbitraal beding; onbevoegdheid rechter; erkenning
buitenlands arbitraal vonnis; Arbitrageverdrag
New York 10.6.1958
Hof Den Bosch 18-1-1994, Rb. Den Bosch
14-8-1992
TvA 1994, p. 134 nt. Sanders
Van Gestel ca. Van Boerdonk
Gevolgen onverbindendverklaring bindend advies
Rb. Groningen 14-2-1994
KG 1994, 261
G. Koster en G. Ritsema ca. O. Hoekzema's Bouwbe¬
drijf BV
Onbevoegdverklaring rechter; intrekking vordering
voorMt wederpartij van antwoord hdd geconclu¬
deerd; door financiële problemen niet in staat
waarborgsom te betalen
Hoge Raad 18-2-1994
NJ 1994, 765 nt. Snijders; RvdW 1994, 57, TvA 1994,
p, 187 nt. Sanders
Aira tröm-Lehtinen, enig erfgenaam van Immo-Ragnar
Nordstrom (New Jersey, Verenigde Staten van
Amerika) en 2. Lila Nordström-Janzon (Finland)
ca. 1. Van Nievelt Goudriaan & Co BV en 2. Mr.
W.E. Merens, curator in het faillissement van Van
Nievelt Goudriaan & Co BV (verweerders in cassa¬
tie zijn niet verschenen)
Gronden vernietiging arbitraal vonnis; oud en nieuw
arbitragerecht; wraking arbiter nadat arbitraal
vonnis is gewezen niet meer mogelijk; openbare
orde; gebrek aan onpartijdigheid en onzelfitandigheid arbiter
Rb. Amsterdam 24-3-1994
KG 1994, 163
Prudential Bache Securities (Holland) ine (Delaware,
Verenigde Staten) ca. 1. J.P. Diepgrond, 2. B.K.J.
Albadajeigersma, 3. J.J.F.M. Albada Jelgersma
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Weigering wijzen aanvullend vonnis; mogelijkheden
schorsing tenuitvoerlegging; voldoen aan ver¬
plichtingen voortvloeiend uit arbitraal vonnis ;
verwijtbaarheid geen begin te hebben gemaakt
met de tenuitvoerlegging arbitrale vonnis
Pres. Rb. Middelburg 28-3-1994
KG 1994, 128; S&S 1994, 121; NIPR 1994, nr. 311
Black Sea Shipping Co. (Oektóne) ca. Transamerica
Leasing Inc. (New York, Verenigde Staten)
Conservatoir scheepsbelag h.t.l. en en een arbitrage¬
clausule te Londen; volkenrechtelijke a^nxten van
een h.t.l. verkregen exequatur
Rb. Rotterdam 15-4-199'!
JAR 1994, 103; NIPR 1994, nr. 436
M.C.B. Cook (België) ca. Mountleigh International Plc
(Verenigd Koninkrijk)
Indien management-overeenkomst moet worden ge¬
duid als arbeidsovereenkomst dan geldt voor de
in te stellen vorderingen uit hoofde van die ar¬
beidsovereenkomst het arbitrale beding in de ma¬
nagement-overeenkomst
Rb. Rotterdam 22-4-1994
S&S 1994, 126
Continental Cargo Carriers BV ca. Olau Line (VK)
Tussen partijen zijn toepasselijk het zeevervoersrecht
alsmede algemene voorwaarden, die naar de Ha¬
gue Visby Rule verwijzen en een arbitrageclausule
te Londen bevatten.
Hof van Jusütie EG 27-4-1994
Publicatieblad van de EG nr. Cl6l van 11-6-1994, p.2
Gemeente Almelo c.s. ca. Energiebedrijf IJsselmij
Prejudiciële verwijzing - natiortale rechterlijke instan¬
tie oordelend, in beroep van een arbitrale uit¬
spraak
Pres. Rb. Middelburg 28-4-1994
KG 1994, 177; S&S 1994, 123; NIPR 1994, nr. 466
Yugrybtranssbyt (Oekraïne) ca. Lanne AtoU Fisheries
Ltd. (Nigeria)
Yugrybtranssbyt (Oekraïne) ca. 1. Koel- en Vriesveem
Vlissingen BV en 11 anderen

TvA 95/1

Aarwang arbitrage in buitenland na leggen van con¬
servatoir vreemdelingenbeslag in Nederland; vol¬
kenrechtelijke a^ecten van h.t.l. verkregen exe¬
quatur
Hoge Raad 29-'i-1994
NJ 1994, 488, RvdW 1994, 108, TvA 1994, p. 189 nt.
Sanders
Edelsyndicaat Nederland B.V. ca. Van Hout
Moment van inroepen onbevoegdheid rechter voor
alle weren in art. 1022 Rv.
Hoge Raad 27-5-1994
NJ 1994, 575; NIPR 1994, nr. 458
Medio Credito Toscane SpA, per 1 januari 1993
rechtsopvolger onder algemene titel van de toen
opgeheven rechtspersoon naar Italiaans recht ICLE
Instituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano All'Estero SpA (Italië) ca. Princess Juliana Inter¬
national Airport NV (Nederlandse Antillen)
Beroep arbitraal beding geen vóór alle weren op te
werpen exceptie/ verweer, doch verweer ten prin¬
cipale
Rb. Rotterdam 21-7-1994
KG 1994, 334
Van Uden Maritime BV, mede h.o.d.n. Van Uden
Africa Line ca. 1. Kommanditgesellschaft in firma
Deco-Line, Peter Determann KG (Duitsland); 2.
Peter Determann (Duitsland)
Traineren benoeming van arbiters; spoedeisend be¬
lang in geding voor burgerlijke rechter weer^roken omdat inmiddels arbitrage aanhangig is
gemaakt in Nederland; onbevoegdheid van de
president in kortgeding omdat partijen arbitrage
in Nederland zijn overeengekornen; arbitrageover¬
eenkomst belet niet dat rechter verzcxht wordt een
maatregel tot bewaring van recht uit te preken
Rb. Den Ha^ 9-9-1994
KG 1994, 347
J.G. Feddes ca. Stichting Gezondheidszorg voor Die¬
ren
Dooreenlopen van arbitrale en rechterlijke uitspraken
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cn de tenuitvoerlegging van rechterUjke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en
van autlientieke akten; Brussel, 28 maart 1925
Stb. 1929 405 (Nederlands, Frans)
Arbitrale uitspraken (art. 15)
Inwerkingtreding 1-9-1929
Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland
Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepa^gen ^rake het intemaüonaie luchtver¬
voer, met Additioneel Protocol; Warschau, 12 oktober 19 9
. , ^
Stb. 1933 365 (Frans, Nederlandse vertaling); Trb.syst. 5(1929) nrs. 1-4; Trb. I960 7, 9
, >
1978 30
Arbitrage-overeenkomst (art. 32)
Inwerkingtreding 13-02-1933
10-12-1961
21-05-1969 Guinea
Afghanistan
27-08-1936
Hongarije
31-08-1964
Algerije
19-12-1935
Ierland
19-06-1952
Argentinië
19-11-1948
30-10-1935 IJsland
Australië'
18-02-1935
India
15-05-1975
Bahamas'
02-02-1952
Indonesië
13-02-1979
Bangladesh'
26-09-1972
08-01-1970 Irak
Barbados'
06-10-1975
11-10-1936 Iran
België
06-01-1950
Israël
09-06-1961
Benin'
15-05-1933
Italië
25-05-1938
Birma
07-02-1962
Ivoorkust'
29-12-1933
Bondsrepubliek Duitsland'
18-08-1953
31-01-1977 Japan
Botswana'
04-08-1982
13-02-1933 Jemen (Noord)
Brazilië
13-02-1933
28-02-1984 Joegoslavië
Brunei Darussalam'
17-11-1969
Jordanië'
23-09-1949
Bulgarije
21-08-1961
09-03-1962 Kameroen'
Burkina Faso
07-10-1964
25-12-1959 Kenia'
Byelorussian SSR
09-11-1975
08-09-1947 Koeweit
Canada
05-01-1962
Kongo
(Brazzaville)
31-05-1979
Chiii
27-07-1962
18-10-1958 Kongo (Leopoldstad)'
China (Volksrepubliek)
30-05-1961
Korea
(Noord)
13-11-1966
Columbia
11-10-1967
08-08-1984 Korea (Zuid)
Costa Rica
09-05-1956
Laos'
19-10-1964
Cuba
03-03-1975
23-04-1963 Lesotho'
Cyprus'
13-02-1933
16-06-1935 Letland
Danzig
10-02-1962
01-09-1955 Libanon
DDR'
31-07-1942
01-10-1937 Liberia
Denemarken
14-08-1969
25-05-1972 Libië
Dominicaanse Republiek
07-08-1934
Liechtenstein
01-03-1970
Ecuador
05-01-1950
05-12-1955 Luxemburg
Egypte
17-08-1962
19-03-1989 Madagascar'
Equatoriaal Guinee
07-09-1971
Malawi^
12-11-1950
Ethiopië
03-09-1970
25-02-1972 Maleisië'
Fiji'
26-04-1961
Mali
07-02-1951
Filippijnen
27-01-1986
01-10-1937 Malta'
Finland
05-04-1958
13-02-1933 Marokko
Frankrijk
04-11-1962
Mauritanië
16-05-1969
Gabon
15-01-1990
Mauritius
13-11-1985
Grenada
15-05-1933
11-04-1938 Mexico
Griekenland
08-07-1979
Monaco
26-10-1971
Guatemala
54
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Mongoolse Volksrepubliek 29-07-1962
Nauru' 04-11-1970
Nederland' 29-09-1933
Nepal 13-05-1966
Nieuw-Zeeland 05-07-1937
Niger' 20-02-1962
Nigeria' 09-10-1963
Noorwegen 01-10-1937
Oeganda 22-10-1963
Oekraine 09-11-1959
Oman 04-11-1976
Oostenrijk 27-12-1961
Pakistan lS-02-1935
Papoea Nieuw-Guinea' 06-11-1975
Paraguay 26-11-1969
Peru
03-10-1988
Polen 13-02-1933
Portugal 18-06-1947
Quatar 21-03-1987
Roemenië 13-02-1933
Rwanda 01-12-1964
Saoudi-Arabië 27-04-1969
Senegal 17-09-1964
Seychellen 22-09-1980
Sierra Leone 21-03-1968
Singapore 04-02-1968
Soedan 12-05-1975
' mede voor Papoea, eiland Norfolk en mandaatge¬
bieden Nieuw-Guinea en Nauru
' voortgezette gebondenheid
' mede voor Berlijn; toetreding DDR tot de BRD; 310-1990 (art. 1 Einigungsvertrag 31-81-990, BGBl.
1990 II p. 889)
' Malawi heeft verklaring afgelegd vanaf 1-6-1971 niet
meer gebonden te zijn aan het verdrag; vervolgens
is Malawi per 25-1-1978 toegetreden tot het verdrag
' gehele Koninkrijk
mede voor Antigua, de Bermuda-eilanden, BritsGuyana, de Britse Maagden-eilanden, de Caymaneilanden, Dominica, de Faikland-eilanden met on¬
derhorigheden, Gambia (kolonie en protectoraat).

Solomoneilanden'
Sowjet-Unie
Spanje
Sri Lanka
Syrië
Swaziland
Tanzanië
Togo
Tonga'
Trinidad en Tobago
Tsjechoslowakije
Tunesië
Turkije
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Verenigd Koninkrijk'
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten van Amerika
Vietnam
West-Samoa'
Zambia'
Zimbabwe'
Zuid-Afrika
Zweden
Zwitserland

09-09-1981
18-11-1934
13-02-1933
03-03-1935
02-03-1959
18-10-1971
06-07-1965
30-09-1980
31-01-1977
10-05-1983
15-02-1935
13-02-1964
23-06-1978
04-07-1979
24-01-1982
13-09-1955
15-05-1933
03-07-1986
29-10-1934
09-01-1983
16-10-1963
25-03-1970
27-10-1980
22-03-1955
01-10-1937
07-08-1934

Gibraltar, de Gilbert- en EUice-eilanden, de Goudkust
(kolonie, Ashanti, Noordelijke Gebieden), Grenada,
Hongkong, Jamaica, Mauritius, Montserrat, Njassaland,
Noord-Rhodesia, Palestina (met uitzondering van Transjordanië). Sint Christopher en Nevis, Sint Helena en
Ascension, Sint Lucia, Sint Vincent, Somaliland, de Straks
Settlements, Turks- en Caicos-eilanden 03-03-1935; Basoetoland, Bechuanaland, Swaziland 01-12-1952
Gegevens
Het onderhavige verdrag is gewijzigd en aangevuld.
Zie "Gewijzigd Warschau Luchtvaartverdrag, Den Haag
28-9-1955 en de "gegevens" aldaar vermeld.

International Convention on Certain Rules concerning Civil Jurisdiction in Matters of Collision;
Brussel, 10 mei 1952
UNTS 1962 Vol. 439 no. 6331 p. 219
Arbitrage-overeenkomst (art. 2)
Inwerkingtreding 14-09-1955
Algerije
18-08-1964 Dominicaanse Republiek
12-11-1965
Antigua
24-02-1956
12-11-1965 Egypte
Argentinië
Fiji
19-10-1961
10-04-1975
Baha ma-eilanden
25-11-1957
12-11-1965 Frankrijk'
Barbados
23-10-1958
12-11-1965 Gabon
België
10-10-1961
Griekenland
15-09-1965
Belize
23-10-1958
21-03-1966 Guinea
Benin
23-10-1958 Guyana
29-09-1963
Bondsrepubliek Duitsland'
09-05-1980
06-04-1973 Italië
Cambodja'
12-05-1960 Ivoorkust
23-10-1958
Centraal-Afrika
23-10-1958 Joegoslavië'
14-09-1955
Comoren
23-10-1958 Kameroen
23-10-1958
Costa Rica'
13-02-1956 Kiribati
21-03-1965
DDR'"'
23-10-1958
14-08-1979 Kongo
Djibouti
23-10-1958 Madagaskar
23-10-1958
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23-10-1958
Mauretanië
29-09-1963
Mauritius
23-10-1958
Niger
07-05-1964
Nigeria
23-10-1958
Oppervolta
22-05-1968
Paraguay
14-09-1986
Polen
04-11-1957
Portugal
23-10-1958
Senegal
29-04-1963
Serawak
29-09-1963
Seychellen
23-10-1958
Soedan
mede voor Berlijn; toetreding DDR tot de BRD; 310-1990 (art. 1 Einigungsvertrag 31-8-1990, BGBl.
1990 II p. 889)
onder een voorbehoud
onder voorbehoud van art. 9
mede voor de overzeese gebiedsdelen 23-10-1958
mede voor AngulUa 12-11-1965, Bermuda 30-11-

Solomon-eilanden
Spanje
Syrië
Tsjaad
Togo
Tonga
Tuvalu
Vaticaanstad
Verenigd Koninkrijk'
Zaïre
Zwitserland

21-05-1966
14-09-1955
01-04-1975
23-10-1958
23-10-1958
13-12-1978
21-05-1966
10-04-1957
18-09-1959
17-01-1968
14-09-1955

1963, Britse Maagden-eilanden 29-11-1963, Caymaneiianden 12-11-1965, Falidand-eilanden en onderhorig¬
heden 17-4-1970, Gibraltar 29-9-1963, Guernsey 8-61967, Hong Kong 8-6.1967, Montserrat 12-11-1965, Siru
Helena 12-11-1965, Sint Lucia 12-11-1965, Sint Vincent
12-11-1^5, Sint Oiristopher-Nevis 12-11-1965, Turksen Caicos-eilanden 21-5-1966

Verdrag betreffende schade aan derden op het aardoppervlak toegebracht door buitenlandse
luchtvaartuigen; Rome, 7 oktober 1952
Trb.syst. 43(1952) nrs. 1-2: Trb. 1953 30 (Engels, Frans); 1969 82 (Nederlandse vertaling)
Arbitrage (art. 15/7)
Inwerkingtreding 04-02-1958
04-02-1958
12-07-1964 Luxemburg
Algerije
29-03-1962
25-12-1972 Mali
Argentinië
29-06-1964
Australië
08-02-1959 Marokko
21-10-1962
Mauritanië
09-11-1966
België
27-03-1963
19-03-1963 Niger
Brazilië
04-06-1970
04-02-1958 Nigeria
Canada'
04-02-1958
Cuba
07-12-1965 Pakistan
16-09-1975
10-08-1958 Papoea Nieuw-Guinea
Ecuador
15-08-1971
04-02-1958 Rwanda
Egypte
14-12-1980
13-05-1980 Seychellen
El Salvador
20-07-1982
Guatemala
08-08-1983 Sowjet-Unie
04-02-1958
Spanje
Haïti
22-06-1961
29-06-1959
Honduras
03-01-1961 Sri Lanka
30-09-1980
17-10-1972 Togo
Irak
15-12-1963
08-01-1964 Tunesië
Italië
06-02-1979
Kameroen
21-10-1969 Uruguay
15-04-1982
25-02-1980 Vanuatu
Koeweit
' buitenwerkingtreding 29-12-1976
Verdrag van vriendschap, handei en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Verenigde Staten van Amerika; 's-Gravenhage, 27 maart 1956
Trb.syst. 5(1956) nrs. 1-3; Trb. 1956 40 (Engels, Nederlands); 1957 234; 1963 54
Arbitrale uitspraken (art. V/2b)
Genève Arbitrageverdrag 26-9-1927 (art. V/2)
Inwerkingtreding 5-12-1957
Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, de Nederlandse Antillen, Nederlands NieuwGuinea; Suriname 10-2-1963
Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(CMR) met Protocol van ondertekening; Genève, 19 mei 1956
Trb.syst. 52(1956) nrs. 1-4: Trb. 1957 84 (Engels, Frans, Nederlandse vertaling); 1961 48, 1969 205; 1986
19
Arbitrage-overeenkomst (art. 33)
Inwerkingtreding Verdrag: 02-07-1961
België 17-12-1962 Bondsrepubliek Duitsland'
05-02-1962
56
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Bulgarije'
DDR"
Denemarken
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije'
Ierland
Italië
Joegoslavië
Luxemburg
Nederland

18-01-1978
27-03-1974
26-09-1965
25-09-1973
02-07-1961
22-08-1977
28-07-1970
01-05-1991
02-07-1961
02-07-1961
19-07-1964
02-07-1961

mede voor Berlijn; toetreding DDR tot de
BRD; 3-10-1990 (art. 1 Einigungsverttag 31-81990, BGBl, 1990 11 p. 889)
acht zich niet gebonden aan art. 47; bevoegd¬
heid Internationaal Gerechtshof
mede voor Gibraltar 29-1-1969, Guernsey 1-61972, het eiland Man 10-2.1970
Inwerkingtreding Protocol: 28-12-1980
België
04-09-1983
Bondsrepubliek Duitsland'
28-12-1980
Denemarken
28-12-1980
28-12-1980
Finland
13-07-1982
Frankrijk
Griekenland
14-08-1985
Hongarije
16-09-1990
Ierland
01-05-1991
Italië
16-07-1982
' mede voor Berlijn; toetreding DDR tot de BRD: 310-1990 (art. 1 Éinigungsvertrag 31-8-1990, BGBi.
1990 II p. 889)
mede voor eiland Man 18-7-1982; Guernsey 7.1.1987
Zie ook "Europese Overeenkomst betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de

Ncxjrwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië^
Sowjet-Unie^
Spanje
Tsjechoslowakije^
Verenigd Konirikrijk'
Zweden
Zwitserland

29-09-1969
02-07-1961
11-09-1962
21-12-1969
23-04-1973
01-12-1983
13-05-1974
03-12-1974
19-10-1967
01-07-1969
28-05-1970

Gegevens
Protocol bij het Verdrag betreffende de overeen¬
komst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg (CMR); Genève, 5 juli 1978. Trb.sysL 43(1978) nrs.
1-2: Trb. 1980 155 (Engels, Frans, Nederlandse verta¬
ling); 1986 20. Het Protocol is op 28-12-1980 in wer¬
king getreden. Het bevat een wijziging van art. 23
(schadeberekening) van het CMR-Verdrag.
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk'
Zweden
Zwdtserland

28-12-1980
28-04-1986
29-11-1984
20-05-1981
22-08-1989
09-01-1983
28-12-1980
29-07-1985
08-01-1984

weg (ADR), met Protocol van ondertekening en Bijla¬
gen"; Genève, 30 september 1957. Trb.syst. 80(1957)
Trb. 1959 81. De Overeenkomst is bij Protocol gewijzigd
op 21-8-1975, Trb.syst. 41(1975): Trb. 1975 157. Zie voor
de tekst van de laatste wijziging van de Bijlagen A en
B van de onderhavige Overeerdcomst: Trb. 1989 172.

Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen
scheidsrechterlijke uitspraken; New York, 10 Juni 1958
Trb.syst. 33(1958) nrs. l-5:Trb. 1958 145 (Engels, Frans); 1959 58 (Nederlandse vertaling); 1964 96; 1971
85; 1980 27
Arbitrage - buitenlandse arbitrale uitspraken - arbitrage-overeenkomst (art. V/2a); erkenning en tenuitvoerlegging arbitrale uitspraken
Protocol arbitrage-clausules 24-9- 1923; Genève Arbitrageverdrag 26-9-1927
Inwerkingtreding 07-06-1959
Algerije
08-01-1962
08-05-1989 Bulgarije'"
Antigua en Barbuda
04-04-1960
03-05-1989 Cambodja
Argentinië
12-06-1989 Canada'."'"
10-08-1986
Australië'
24-06-1975 Centraalafrikaanse Republiek'""
13-01-1963
Bahrein'"'"
05-07-1988 Chili
- 03-12-1975
Bangladesh
04-08-1992 China'"'"
22-04-1987
Barbados'""
14-06-1993 Colombia
24-12-1979
België'"
17-12-1975 Costa Rica
24-01-1988
Benin
14-08-1974 Cuba'"'"
304)3-1975
Beylorussian'"
15-02-1961
Cyprus'"'"
29-03-1981
Bondsrepubliek Duitsland''"
28-09-1961
DDR''"'"
21-05-1975
Bosnië en Herzegovina
22-03-1972
30-11-1993 Denemarken^'"'"
Botswana'"'"
19-03-1972 Djibouti''
14-06-1983
Bourkina Fasso
21-06-1987 Dominicaanse Republiek
26-01-1989
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23-07-1964
03-04-1962 Nederland''"
Ecuador"''"
06-04-1983
07-06-1959
Nieuw-Zeeland''"
Egypte
12-01-1965
28-11-1993 Niger
Estland
15-06-1970
04-10-1967 Nigeria"'"
Filippijnen"''"
12-06-1961
19-04-1962 Noorwegen"
Finland
12-05-1992
24-09-1959
Oeganda"
Frankrijk''"'"
08-01-1961
08-07-1968
Oekraïne"
Ghana
31-07-1961
14-10-1962 Oostenrijk"'"
Griekenland"'"
08-01-1985
19-06-1984 Panama
Guatemala"'"
05-10-1988
23-04-1991 Peru
Guinee
01-01-1962
04-03-1984
Polen"'"
Haïti
12-12-1961
03-06-1962
Roemenië"'"
Hongarije"'"
22-11-1960
10-08-1981 Russische Federatie"
Ierland
18-07-1994
11-IO-I96O Saoedi Arabië"
India"'"
15-08-1979
05-01-1982
San
Marino
Indonesië"'"
19-11-1986
07-06-1959 Singapore"
Israël
26-08-1993
01-O5-1969 Slovakië"
Italië
04-10-1992
02-05-1991 Slovenië"'"
Ivoorkust
10-08-1977
18-09-1961 Spanje
Japan"
08-07-1962
31-08-1982 Sri Lanka
Joegoslavië"'"
23-07-1964
13-02-1980 Suriname"
Jordanië
07-06-1959
19-05-1988 Syrië
Kameroen
11-01-1965
11-05-1989 Tanzania"
Kenia
20-03-1960
27-07-1978 Thailand
Koeweit"
15-05-1966
09-05-1973 Trinidad en Tobago"'"
Korea (Zuid)"'"
19-12-1993
14-10-1993 Tsjechische Republiek"
Kroatië"'"
15-10-1967
11-09-1989 Tunesië"'"
Lesotho
30-09-1992
13-07-1992 Turkije"'"
Letland
28-06-1983
08-12-1983 Uruguay
Luxemburg"
12-08-1975
Vaticaanstad"'"
Macedonië (de vroegere
23-12-1975
08-06-1994 Verenigd Koninkrijk®'"
Joegoslavische Republiek)"'"
29-12-1970
14-10-1962 Verenigde Staten van Amerika • '
Madagascar"'"
01-08-1976
03-02-1986 Zuid-Afrika
Maleisië"'"
28-04-1972
07-06-1959 Zweden
Marokko"
30-08-1965
13-07-1971
Zwitserland"
Mexico
31-08-1982
Monaco"'"
1958 bepaalt dat iedere verdragsluitende Staat op basis
' mede voor de gebieden voor welker buitenlandse
betrekkingen zij verantwoordelijk is, behalve Papoe- van wederkerigheid kan verklaren, dat hij het Verdrag
slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerleg¬
a Nieuw-Guinea
ging van uitspraken gewezen op het grondgebied van
' mede voor Berlijn; toetreding DDR tot de BRD; 3een andere verdragsluitende Staat.
10-1990 (art. 1 Einigungsvertrag 31-8-1990, BGBl.
Art. 1, lid 3, tweede zin bepaalt dat Iedere -verdragslui¬
1990 II p. 889)
tende Staat kan verklaren dat hij het Verdrag slechts zsl
' mede voor de Faeröcr en Groenland 1-1-1976
toepassen op handelsrechtelijke geschillen.
* voortgezette gebondenheid
Zie voor beide genoemde voorbehouden onder (10)
' mede voor alle gebieden van de Franse Republiek
" mede voor de Nederlandse Antillen en Suriname
^""Protocol
betreffende arbitrage-clausules"; Gehève, 24
' niet voor Cook-eilanden, Niue
september 1923; Stb. 1925 379. p. 2-17 (Frans, Engels,
' mede voor Belize 24-2-1981, Bermuda-eilanden 122-1980, Cayman-eilanden 24-2-1981, Gibraltar 23-12- Nederlandse vertalintó; Trb.syst. 1(1923) nrs. 1-5; Trb.
1952 73; 1958 57; 1959 135; 1964 94; 1980 25.
1975, Guernsey 18-7-1985, Hong Kong 21-4-1977,
"Verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het
het eiland Man 23-5-1979
buitenland
gewezen scheidsrechterlijke uitspraken":
' mede voor de gebieden voor welker buitenlandse
Genève, 26 september 1927; Stb. 1931 399, p. 2-26
betrekkingen zij verantwoordelijk zijn
(Frans Engels, Nederlandse vertaling); Trb.syst. 1(1927)
" voorbehoud gemaakt overeenkomstig art. 1, lid 3,
nrs. l-(5: Tlb. 1952 74 en 117; 1957 130; 1959 136; 1964
eerste zin
95; 1980 26.
,
,
" voorbehoud gemaakt overeenkomstig art. 1, lid 3,
Art. VII, lid 2 van het onderhavige Verdrag bepaalt;
tweede zin
"Het Protocol van Genève -van 1923 betreffende
" het voorbehoud van art. 1, lid 3, eerste zin is
arbitrage-clausules en het Verdrag van Genève van
slechts van toepassing op de provincie Saskatche¬
1927 nopens de tenuitvoerlegging van in het buiten¬
wan; het voorbehoud van art. 1, lid 3, tweede zin
land gewezen scheidsrechterlijke uitspraken zullen
is niet van toepassing op de provincie Quebec
" voorbehoud ingetrokken 25-2-1988
tussen de Verdragsluitende Staten ophouden van
kracht te zijn op de dag en in de mate dat zij gebon¬
Gegevens
den worden door dit Verdrag".
Alt. 1, lid 3, eerste zin van het 'Verdrag van 10-6Het vervolg van dit overzicht zal in TvA 95/2 opgenomen worden.
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MEDEDEUNGEN

International Commercial Arbitration 23-28 July 1995
A Five Day Residential Seminar
Eynsham Hall, Oxford, England
This seminar is arranged by the Study
Group for International Commercial Contracts
on behalf of the School of Intemational Com¬
mercial Arbitration of Queen Mary College,
University of London.
This special residential seminar has been
designed to offer an in depth study of inter¬
national commercial arbitration.
During the seminar, leading intemational ar¬

bitration experts have been invited to lecture
on such important topics as intemational and
national arbitration legislation, arbitral pro¬
ceedings, jurisdiction, applicable procedural
rules, evidence and enforcement. The pro¬
gramme will finish with a mock arbitration
hearing. It is also planned that practical
demonstrations will take place throu^out the
week.

For further information contact:
Mrs. Judy Weatherstone,
139 Upper Richmond Road,
London SW15 2TX,
United Kingdom.
Telephone; 0181 785 7050.
Fax: 0181 785 7649.
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JAARVERSIAG 1993
RAAD VAN ARBrrRAGE VOOR DE BOUWBEDRIJVEN
IN NEDERLAND

Overzicht verwerkte geschillen
1992
732
aantal binnengekomen geschillen
686
aantal afgewerkte zaken
intrekking vóór mondelinge behandeling 202
282
scheidsrechtelijk vonnis
130
schikking in vonnis
47
dading
19
in hoger beroep
16
kort geding
15
U.A.R.-geschillen
0
bindend advies
19
proces verbaal van plaatsopneming
4
onbevoegd verklaring
326
door één arbiter
156
door drie arbiters
36
met lid-jurist

1993
753
785
216
372
125
35
19
28
18
2
31
2
359
209
'^1

Ontwikkeling van het aantal geschillen
in portefeuille
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GeschUlenbehandeling
Het aantal bij de Raad aanhangig
gemaakte geschillen bedroeg in 1993:
753.
50 van deze geschillen betroffen
hoger beroep tegen een vonnis van
de Raad in eerste aanleg.
Een klein geschil gaat veelal over
een probleem, waarbij de vordering,
dan wel de ter discussie gestelde
gebreken (in geld uitgedrukt) niet
meer bedragen dan ƒ 10.000,00. In
de schriftelijke fase van een dergelijk
geschil wordt niet gere- en gedupli¬
ceerd, maar wordt, na de memories
van eis en antwoord, direct overge¬
gaan tot een mondelinge behande¬
ling, uitzonderingen daargelaten.
In de regel worden geschillen,
waarbij de geëiste hoofdsom, dan
wel de ter discussie gestelde gebre¬
ken het bedrag ad ƒ 65.000,00 niet
overtreft, behandeld door één arbiter.
Dit is ook het geval als partijen zijn
overeengekomen, dat het geschil
door één arbiter zal worden beslecht.
Een lld-jurist (in de statuten aange¬
duid als buitenge-woon lid) maakt
deel uit van het scheidsgerecht, in¬
dien dat in de overeenkomst door
partijen is bepaald, dan wel wanneer
de voorzitter dit wenselijk acht; het
bepaalde in artikel 10 lid 4, van de
statuten verleent hem de bevoegd¬
heid op eigen initiatief een lid-jurist
in het scheidsgerecht te benoemen.
Maakt een lid-jurist deel uit van het
scheidsgerecht, dan bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden,
tenzij partijen berechting van het ge¬
schil door één buitengewoon lid zijn
overeengekomen.
Bij de behandeling van een geschil in
hoger beroep maakt steeds een lid¬
jurist deel uit van het scheidsgerecht.
Het departement van Volkshuisves¬
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu¬
beheer publiceert jaarlijks cijfers
aangevende de landelijke investe¬
ringen in de burgerlijke en utiliteitsTvA 95/1

bouw, alsmede in de grond,
water- en wegenbouw.

Groei aantal ingekomen geschillen
t.o.v. |/*«l beuwlavMtnlngM (BAU'*-OWW

In het nevenstaande staatje
is aangegeven hoe het aantal
van de bij de Raad binnen¬
gekomen geschillen zich
verhoudt tot de jaarlijkse in¬
vesteringen in de bouw-sector,
In nevenstaand staatje staat
het verloop aangegeven van
de bij de Raad binnengeko¬
men geschillen vanaf 1986.

Looptijd geschillen
Van de in het jaar 1993 afge¬
handelde vonnissen had 60%
een looptijd van minder dan
een jaar, 92% werd binnen
twee jaren afgehandeld.
Uit het nevenstaande staatje
blijkt een nagenoeg gelijke
afhandelingstijd als in 1992.

Benoemingen
Het aantal benoemingen be¬
droeg in 1993 in totaal 1279.
De toename van het aantal
benoemingen van de leden¬
juristen heeft te maken met
het grotere aantal geschillen
in hoger beroep.

Arbitragekosten
Zodra een geschil bij de raad
aanhangig is gemaakt, nodigt
de voorzitter de aanvragende
partij uit als waarborg voor
de voldoening van de kosten
op de scheidsrechtelijke be¬
slissing vallende, een bedrag
te storten, waarvan de hoog¬
te voor ieder geval afzonder¬
lijk door de voorzitter wordt
bepaald. Het scheidsgerecht
is bevoegd het bedrag van
de aan de scheidslieden ver
TvA 95/1

Looptijd geschülen
looptijd minder dan
1989
1990
1991
1992
1993

1 jaar
65%
64%
63% /
62%
60%

2 jaren 3 jaren
98% :
92%
■950/0 : : 100%;
100%:
94% S
95%
99%
;92%;:::; : ï : ; : 99% ; ; :

Benoemingen
leden
leden
leden
leden

ingenieurs
architecten
aannemers
juristen
Totaal:

;

1990
284
258
352
35
929

1991 1992
352 327
359 374
368 388
50
55
1129 1144

Arbitragekosten
1991
kosten minder dan:
/ 4.000,00 37%
ƒ 6,000,00 59%
ƒ 8.000,00 78%
ƒ 10.000,00 88% :

1993
384
382
427
86
1279

1992
38%
61%
76%
84%

1993
30% ,
58%
72%
82%

61

schuldigde honoraria en verder door het
scheidsgerecht gemaakte kosten van de waar¬
borgsom af te houden. Is de waarborgsom
hiertoe niet voldoende, dan kan het scheidsge¬
recht bijstorting vragen. De aan de uitspraak
verbonden kosten betreffen hoofdzakelijk het
honorarium van de arbiterfs) alsmede zijn (hun)
reis- en verblijfkosten, de kosten van de mon¬
delinge behandeling en de door de secretaris te
besteden tijd aan de deelname aan de mon¬
delinge behandeling en raadkamer, alsmede aan
het concipiëren van het vonnis.
Het kostenverloop van de door de Raad gedane
uitspraken is in nevenstaand overzicht aangege¬
ven.
In het algemeen worden aan de partijen de
bestede uren en gemaakte kosten in rekening
Eiser
1990

1991
helemaal gelijk
33% .34%);
helemaal ongelijk
29% {28%.
tenminste voor de helft gelijk 62% 52%:,

Opdrachtgever
1990
helemaal gelijk
::
23%
helemaal ongelijk
40%
tenminste voor de helft gelijk 43%

Regio
1990
Noorden
Oosten
Midden
Westen
Zuiden
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(Fr. Gr. Dr.)
(Ov. Ge.)
(Ut. Fl.)
(N.H. Z.H. Ze.)
(N. B. Li.)

1991
:26%
35%::
63%

1991

gebracht. Dankzij subsidies van overheid en be¬
drijfsleven is het mogelijk in een aantal gevallen
de kosten te modereren. Is er sprake van minen onvermogen, dan is een pro-Deo behandeling
mogelijk, naar analogie van de Wet Rechtsbij¬
stand On- en Minvermogenden.
Voor geschillen met een hoofdsom beneden de
honderdduizend gulden is bovendien matiging
mogelijk, als de kosten een bepaald percentage
van de hoofdsom overschrijden.
Het waaiborg-systeem en het modeiatie-schema,
die sedert 1984 worden gehanteerd, zijn als bijla¬
ge bij dit verslag gevoegd. Zij gelden in eerste
aanleg. Dergelijke regelingen voor hoger beroep
verkeren nog in een experimenteel stadium en
zijn nog niet rijp voor publicatie.

1992

1993
38%;: 34%
23% 18%
47%. 71%

1992

1993

.30%) : 22% • :
31% 30%
: 63% 48%: {{

1992
36
35
51
44 .34:: 54
46
..:v34:- 42
148 : 178 161
93 : 108 108

1993:
52
62
46
213
125

Mate van gelijk en ongeUjk
In het algemeen is er bij een
geschil sprake van een opdracht¬
gever en een aannemer, het is
uiteraard ook mogelijk dat een
aannemer als opdrachtgever
optreedt; in dat geval is veelal
een onderaannemer de andere
partij. In de vonnissen bepalen
arbiters hoe de kosten van het
vonnis over partijen worden
verdeeld. In het algemeen geldt
daarvoor als maatstaf de mate
waarin partijen het gelijk al dan
niet aan hun zijde krijgen. Uit¬
gaande van de door arbiters be¬
paalde kostenveroordelingen in
de vonnissen, gebaseerd op de
mate van gelijk en ongelijk van
partijen, kan inzicht worden ver¬
kregen in de mate, waarin de eisende
partij gelijk kreeg. De mate van
gel^ of ongel^ van de cmmaojigeVER ten opzichte van de AAmBMER
vertoont het bijgaande beeld.
Opgemerkt zij dat in deze staatjes
geen rekening is gehouden met
de "zwaarte" van de geschillen.
Overzicht situering van de
objecten
In nevenstaande staat zijn ver¬
meld de regio's waar de objecten
zijn gelegen, waarop de vonnis¬
sen en dadingen betrekking had¬
den.
Hieruit blijkt dat het meerendeel
der geschillen zich in het westen
en het zuiden van het land voor
doet.
TvA 95/1

Hoger beroep
In het afgelopen jaar verschenen tien uitspraken
in hoger beroepszaken.
Ingetrokken werden negen beroepszaken, waar¬
van acht vóór de mondelinge behandeling en
één er na.
In vijf gevallen kon het in eerste instantie uitge¬
sproken vonnis van de Raad geheel, dan wel
nagenoeg geheel, in stand blijven. In drie geval¬
len kwamen appèlarbiters tot een gunstige uit-

spraak voor appelant. In twee gevallen bleef het
vonnis voor een deel van kracht, maar werd op
een aantal punten voor appelant een gunstiger
beslissing genomen.
Tot nu toe hebben partijen geen gebruik ge¬
maakt van de mogelijkheid, die de statuten van
de Raad bieden, een uitspraak in hoger beroep
door vijf appèlarbiters te verlangen.

Waarborgsomsysteem en moderaüeschema
Waarborgsom
Geschillen met eis in hoofdsom::
beneden . ƒ 2.500,00 ƒ 250,00
van
ƒ 2.500,00 tot; ƒ : 5.000,00 ƒ - : 7
ƒ 5.000,00 . ƒ : : : 7.500,00 : ƒ ' ; : .T.500,ÖÖ
ƒ.
::7.5oo,oo, ƒ:: 10.000,00
ƒ 10.000,00 ƒ 20.000,00 ƒ : . ,73
ƒ 20.000,00 7 . .ƒ f : 30.000,00 7 ƒ : 4.000,00
ƒ 77 30.000,00:7 : 7: ƒ: 7 40.000,00, 77 ƒ 7 4
ƒ 40.000,00 7 7 : ƒ:50.000,00 ' ƒ 5.5Ö0,00
ƒ 50.000,00 ƒ 60.000,00 ƒ: , 6.000,00
ƒ 60.000,00 7,
ƒ 7 70.000,00" ƒ6
ƒ : : 70.000,00 ƒ : 60.000,00 7 7 ƒ 7 : ,: , 7.^^
ƒ 80.000,00 , 7 ƒ : , 7100:000,00 7 ■ ƒ : 77.500,00
ƒ :, 100.000,00 , ƒ 250.000,00 , ƒ 10.000,00,
ƒ , 250.000,00 ƒ 500.000,00 ^ ƒ 15.000,00 ^
ƒ 500.000,00 ƒ 1.000.000,00 ƒ 25.000,00
*
N .B.

Eventueel door de voorzitter van de Raad te bepalen, 50% te voldoen bij aanhangigmaking en 50% te
voldoen, alvorens de mondelinge behandeling wordt voorbereid.
In geschillen met een eis van onbepaalde waarde wordt deze eis, voor toepassing van dit schema, door
de voorzitter getaxeerd.

Geschillen met eis in hoofdsom:
beneden
van

N.B.

ƒ 2.500,00 ■ tot
ƒ 5.000,00
ƒ 7.500,00
ƒ 10.000,00^
f . 20.000,00 :
30.000,00
40.000,00
50.000,00
ƒ 60.000,00
70.000,00
80.000,00

Moderatieschema
gefixeerd
tarief
2:500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
ƒ
.ƒ 20.000,00
30.000,00.:
40.000,00
f 50.000.00
ƒ 60.000,00
ƒ 70.000,00:
ƒ 80.000,00
ƒ 100.000,00
ƒ,

: ƒ 7 250,00: :
ƒ :75o,oo
ƒ 1.500,00
f 2.500,00;

arbitragekosten
inTO% van de: èis
minimum maximum

13 •
37
26
9 •
■:7,:.::.*7:: 20
6 ♦ - 7717
7l6
6
:5:'7:":
15
:47'.::7': 15
14
3 •

doch tenminste ƒ 2.500,00
1. In geschillen met een eis van onbepaalde waarde wordt deze eis, vocff toepassing van dit schema, door
arbiters getaxeerd.
2. Arbiters zijn bevoegd om, mede op grond van artikel 10 van de statuten van de Raad genoemde
omstandigheden, van dit schema af te wijken.
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UAR-geschUlen
Er verschenen in 1993 18 vonnissen, betrekking
hebbende op UAR-geschiiien. In tien geschUlen
heeft de aannenner terecht een beroep op de
Raad gedaan.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Raad telt negen kden.
De bestuursleden worden benoemd uit de gewo¬
ne leden van de Raad, door de drie z.g. constimerende verenigingen, te weten het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (K.I.v.l.), de Bond van
Nederlandse Architecten (B.N.A.) en het Alge¬
meen Verbond Bouwbedrijf (a.v.b.B.).
Leidraad
Ter bepaling van de in een arbitraal geding aan
partijen toe te kennen of op te leggen vergoe¬
ding van kosten van processuele bijstand, be¬

In acht geschillen was dit niet het geval en kreeg
de aanbesteder gelijk.
In ai deze geschillen was de aanbesteder een
overheidsinstantie.

Het K.1.V.I en de b.NA,. benoemen elk twee leden
in het bestuur en het a.v.b.b. benoemt er vier.
Het bestuur benoemt de voorzitter, welke benoe¬
ming de goedkeuring behoeft van de Minister
van Verkeer en Waterstaat.

houdens de bevoegdheid van arbiters daarvan
af te wijken.

eSds afSJkelijk van de verrichte werkzaamheden (A), anderzijds van het belang van de zaak
(B).
in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt
Waardering van de verrichte werkzaam¬
gewaardeerd op ƒ 570,00 met een maximum
heden in pimten Punten
van 5 puntea
Iedere conciusie;
1
Deelneming aan mondelinge behandeling en
^'^'oU^mrief geldt met betrekking tot zaken van
tegenwoordigheid bij bezichtiging, mits deze
een geldswaarde van ƒ 8.000,00 tot ƒ 25.000,00
laatste op dezelfde dag plaatsvindt:
3
in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere punt
Voortjereiden van een getuigenverhoor op een
gewaardeerd op ƒ 710,00 met een maximum
Vi
andere dag aan de zijde van eigen cliënt;
van 6 punten.
Deelneming aan een enquête (hetzij aan eigeii
Tarief VI. .
i..
i
zijde, hetzij aan zijde van te(5enparti)') en/of
Dit tarief geldt met betrekkmg tot zaken van
anders verhoor en/of bezichtiging op een
een geltfewaarde van ƒ 25.000,00 tot
andere dag dan de mondelinge behande¬
ƒ 100.000,00 in hoofdsom. In dit tarief wordt
ling;
iedere punt gewaardeerd op ƒ 970,00 met een
Deelneming aan een scliikkingscomparitie op
maximum van 10 punten.
Vt
een afzonderlijke dag;
Tarief V.
. ,
Dit tarief geldt met betrekkmg tot zaken van
een
gelcëwaarde
van
ƒ
100.000,00 tot
B. Het belang van de zaak.
ƒ 150.000,00 in hoofdsom. In dit tariefwordt ie¬
Tarief I.
dere punt gewaardeerd op ƒ 1.370,00 zonder
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van
maximum puntental.
een geldswaarde beneden ƒ 1.000,00 in hoofd¬
Tarief VI. ., ,
som. In dit tarief wordt iedere punt gewaar¬
Dit tarief geldt met betrekkmg tot zaken van
deerd op ƒ 230,00 met een maximum van 3
een geldswaarde van ƒ 150.000,00 of daarbo¬
punten.
ven in hoofdsom. In dit tarief wordt iedere
Tarief II.
punt gewaardeerd op ƒ 2.850,00 zonder maxi¬
Dit tarief geldt met betrekking tot zaken van
mum puntental.
een geldswaarde van ƒ 1.000,00 tot ƒ 8.000,00
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De toezegging in het
privaatrecht
Een intern rechtsvergelijkende analyse met de toezeg¬
ging in het bestuursrecht
• ••••• MrJ.M.M.Menu
De eenzijdige toezegging in het privaatrecht is een rechtsfiguur die met
nog tal van onduidelijldreden is omringd. In het bestuursrecht (met
name het belastingrecht) bestaat meer duidelijkheid omtrent de juridi¬
sche betekenis van toezeggingen. Tegen deze achtergrond onderwerpt
de auteur de toezegging in het privaatrecht aan een intern rechtsverge¬
lijkende analyse met de toezegging in het bestuursrecht.
De nadruk ligt op een analyse van de rechtspraak, teneinde de prakti¬
sche betekenis van de toezegging in het rechtsverkeer te doorgronden.
In het laatste hoofdstuk komen de meer theoretisch-dogmatische as¬
pecten aan de orde. Daarin leest u in hoeverre de in het BW neergelegde
bepalingen en leerstukken van overeenkomstige toepassing op eenzij¬
dige toezeggingen kunnen worden verklaard.
'De toezegging in het privaatrecht' is als deel 80 verschenen in de Serie
Recht en Praktijk. Omvang 377 pagina's, f 77,- (incl. BTW). Indien u een
abonnement neemt op de serie ontvangt u automatisch alle nieuw te
verschijnen delen en eventuele herdrukken met 20% korting op de
vastgestelde verkoopprijs.
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Bestellen

Voor telefonische bestellingen kunt u ons distribu¬
tiecentrum Libresso bellen: 05700-33155
of faxen: 05700-33834

Prijswijzigingen voorbehouden. Ook verkrijgbaar via de boekhandel

w

Uitgeverij Kluwerbv
Postbus 23
7400 CA Deventer
• ••••••

Vervolg van bladzijde 1 omslag
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland 15-12-1994 Arbitraal beding / toepasselijkheid algemene voorwaarden
Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (FENEXl 15-12-1994
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Geannoteerde overheidsrechtspraak
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Pres. Rh. Rotterdam 24-11-1994 - Verzoek om tenuitvoerleggirig vari in Is¬
raël gewezen arbitraal vonnis, gebaseerd op de meest-begunstigings-clausule
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Mededelingen
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