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2. de trust naar het recht van Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika)
Coastal Trust te Lexington, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika),

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in de incidenten,

advocaat: mr. I.C.M.C. Henriquez-van de Wetering,

tegen

Bots Bouwgroep BV te Liessel,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in de incidenten,

advocaat: mr. W.T.G. Beekhuijzen.

Regelgeving Rv art. 1022

Samenvatting

Uit HR 13 september 2013, «JOR» 2014/334, m.nt. Abendroth (Fryslân/Terpstra) volgt dat in relatie tot
een pandhouder geen beroep kan worden gedaan op een arbitragebeding. In het arrest overweegt de
Hoge Raad dat de bepaling van (art. 1022 lid 1 Rv thans) art. 1022 Rv alleen ziet op het geval dat tussen
de procederende partijen een arbitraal beding van toepassing is. Het beding waar eiseres (in de
incidenten) een beroep op doet, maakt geen deel uit van een overeenkomst tussen verweersters (in de
incidenten) en eiseres. De bepaling in de onderaannemingsovereenkomsten en de algemene
voorwaarden waarop eiseres haar beroep op onbevoegdheid baseert, geldt tussen partijen dan ook niet.

Uitspraak

(...; red.)

2. In het incident tot onbevoegdheid

2.1. Bots vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaard. Nina c.s. voert verweer. Op de stellingen
van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.2. In de hoofdzaak stelt Nina c.s. – kort gezegd – het volgende.

Bij notariële akte van 22 juni 2016 is aan haar een recht van pand is verleend op de bestaande en
toekomstige debiteurenportefeuille van Prominent Daken B.V. (hierna: Prominent) en op bestaande en
toekomstige vorderingen van Prominent op derden uit andere hoofde. Eén van de verpande debiteuren
is Bots. De vorderingen van Prominent op Bots vloeien voort uit tussen hen gesloten
onderaannemingsovereenkomsten. Prominent heeft in opdracht van Bots werkzaamheden verricht voor
de projecten Mariënpark, Blauwe Tramstraat en Boedapesterhof.

Op grond daarvan vordert Nina c.s. – kort gezegd – Bots te veroordelen tot betaling van een bedrag van
€ 219.668,63.

2.3. Bots vordert in het incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat Bots en Prominent
een arbitraal beding overeengekomen zijn. Bots voert daartoe het volgende aan.

2.3.1. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot werkzaamheden die vallen onder de
onderaannemingsovereenkomsten voor het project Mariënpark verwijst Bots naar artikel 15 van die
overeenkomsten waarin is bepaald:

“Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel
mochten zijn, tussen aannemer en onderaannemer mochten ontstaan en die niet voortvloeien uit of
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verband houden met geschillen welke tussen aannemer en diens opdrachtgever bestaan, worden
beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de
Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.”

Subsidiair verwijst Bots naar het bepaalde in de “Algemene Inkoopvoorwaarden voor opdrachtnemers
van Bots Bouwgroep B.V. vastgesteld op 1 november 2015” (hierna AV Bots 2015) welke ingevolge het
bepaalde in artikel 14 van de onderaannemingsovereenkomsten van toepassing zijn. Ook de AV Bots
bevatten, in artikel 13.1, een arbitraal beding dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw voorschrijft als
beslechter van geschillen.

2.3.2. Voor wat betreft de projecten Blauwe Tramstraat en Boedapesterhof stelt Bots dat op deze
opdracht de “Algemene Inkoopvoorwaarden Bots Bouwgroep BV vastgesteld op 01-02-2013”(hierna:
AV Bots 2013) van toepassing zijn.

Artikel 13.1 van de AV Bots 2013 luidt:

“Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
beschouwd – die naar aanleiding van de opdracht of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel
mochten zijn, tussen Bots en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals
deze drie maanden voor de dag van de door Bots aan de principaal voor het hoofdwerk gedane
prijsopgave luidden.”

2.4. Ten aanzien van het project Mariënpark stelt Nina c.s. (onder meer) onder verwijzing naar het arrest
van de Hoge Raad van 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7391, («JOR» 2014/334, m.nt.
Abendroth (Fryslân/Terpstra); red.) dat artikel 1022 Rv alleen van toepassing is als een arbitragebeding
tussen de procederende partijen geldt. Dat is hier niet het geval, noch is Nina c.s. rechtsopvolger van
Prominent zodat het arbitragebeding hier niet geldt.

2.5. Ten aanzien van het project de projecten Blauwe Tramstraat en Boedapesterhof stelt Nina c.s.
(onder meer) dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Bots niet is overeengekomen.

3. De beoordeling in het incident tot onbevoegdheid

Project Mariënpark

3.1. Uit het in rov. 2.4. genoemde arrest volgt dat in relatie tot een pandhouder geen beroep kan worden
gedaan op een arbitragebeding. In rov. 3.4.2. van het arrest overweegt de Hoge Raad dat de bepaling van
(artikel 1022 lid 1 Rv thans) artikel 1022 Rv alleen ziet op het geval dat tussen de procederende partijen
een arbitraal beding van toepassing is. Het beding waar Bots een beroep op doet maakt geen deel uit van
een overeenkomst tussen Nina c.s. en Bots. De bepaling in de onderaannemingsovereenkomsten en de
algemene voorwaarden waarop Bots haar beroep op onbevoegdheid baseert geldt tussen partijen dan
ook niet.

Projecten Blauwe Tramstraat en Boedapesterhof

3.2. Bots stelt dat hier haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De rechtbank is, met Nina c.s.,
van oordeel dat dat niet het geval is. Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.2.1. Bots verwijst in dit kader naar de e-mailcorrespondentie met Prominent, bestaande uit de (als
prod. 7 overgelegd bij incidentele conclusie) e-mails van 19 mei 2017, 22 mei 2017 en 29 mei 2017.

Uit die e-mails blijkt dat Bots op 19 mei 2017 aan Promiment de opdracht heeft verstrekt en Prominent
de opdracht in de email van 22 mei 2017 heeft bevestigd. Daarmee is de overeenkomst gesloten. In de
mail van Bots van 19 mei 2017 wordt geen melding gemaakt van (de toepasselijkheid van) algemene
voorwaarden. Dat de toepasselijkheid daarvan met Prominent is overeengekomen blijkt uit die twee e-
mails niet.
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Tussen partijen staat vast dat Prominent in haar e-mail van 22 mei 2017 heeft verwezen naar haar
algemene voorwaarden. Dat betekent dat de verwijzing van Bots in haar e-mail van 29 mei 2017 (en de
daarbij als bijlage toegezonden opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden) naar haar algemene
voorwaarden, een tweede verwijzing is als bedoeld in artikel 6:225 lid 3 BW. Daarin is bepaald dat,
indien aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede
verwijzing geen werking toekomt wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste
verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen wordt. In de
opdrachtbevestiging van 29 mei 2017 staat niet dat de algemene voorwaarden van Prominent van de
hand worden gewezen. De enkele verwijzing naar eigen voorwaarden brengt niet mee dat de
voorwaarden van Prominent uitdrukkelijk van de hand gewezen worden. De mededeling van Bots in de
e-mail van 29 mei 2017 dat de opdrachtbevestiging (van Prominent) niet getekend wordt en niet van
toepassing is, is daarvoor ook onvoldoende.

3.2.2. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de algemene voorwaarden waarin het arbitragebeding is
opgenomen waarop Bots haar beroep op onbevoegdheid baseert, niet van toepassing zijn.

Conclusie

3.3. De rechtbank verwerpt het beroep op onbevoegdheid.

3.4. Bots zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden
veroordeeld.

3.5. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar
voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook
worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

4. De beoordeling in het incident tot zekerheidstelling

4.1. Bots vordert Coastal te bevelen om zekerheid te stellen voor de proceskosten. Nina c.s. voert
verweer.

4.2. Coastal is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en daarom, gelet op het bepaalde in artikel
224 Rv, (op grond van lid 1) verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding
tot betaling waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden. In lid 2 is echter – kort gezegd – bepaald
dat die verplichting niet bestaat onder meer indien dit voortvloeit uit een verdrag.

Anders dan Bots stelt is sprake van een ten deze toepasselijk verdrag dat bepaalt dat de verplichting tot
het stellen van zekerheid niet geldt. In het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (van 5 december 1957) (hierna: het
verdrag) is in artikel V lid 1 bepaald – kort gezegd – dat onderdanen en vennootschappen van de ene
partij binnen het grondgebied van de andere partij van de partijen bij het verdrag nationale behandeling
genieten met betrekking tot het recht zich in elke aanleg te wenden tot de gewone rechter, zowel ter
verkrijging als ter verdediging van hun recht. In artikel 5 van het bij het verdrag behorende protocol
staat dat het recht bedoeld in artikel V lid 1 van het verdrag onder meer omvat vrijstelling van het
storten van een waarborgsom voor de kosten.

4.3. De vordering tot zekerheidstelling zal dan ook worden afgewezen.

4.4. Bots zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden
veroordeeld.

4.5. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar
voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook
worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank
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In de incidenten

5.1. wijst het gevorderde af,

5.2. veroordeelt Bots in de kosten van de incidenten (...; red.),

5.4. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

In de hoofdzaak

(...; red.)

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Noot

1. Bovenstaand vonnis gaat over een pandhouder die via de rechtbank een aan hem verpande vordering
probeert te innen. De debiteur van de verpande vordering stelt dat een arbitragebeding van toepassing
is en dat de rechtbank daarom niet bevoegd is. De rechtbank gaat daar niet in mee. Zij concludeert dat
het arbitragebeding niet kan worden ingeroepen tegen de pandhouder, omdat het is overeengekomen
met de pandgever, en niet (ook) met de pandhouder. In het vonnis in incident komen ook aan bod (i) een
feitelijke discussie of bepaalde algemene voorwaarden al dan niet zijn overeengekomen en (ii)
zekerheidstelling voor proceskosten. Beide laatstgenoemde aspecten laat ik hier verder buiten
beschouwing. Het gaat dus om de vraag of een arbitragebeding verbonden aan een verpande vordering
ten nadele van de pandhouder kan werken.

2. De feiten zijn als volgt. Bij notariële akte van 22 juni 2016 verpandt Prominent Daken BV (hierna:
Prominent) haar debiteurenportefeuille aan Nina Holding BV en het Amerikaanse Coastal Trust (hierna
gezamenlijk: Nina c.s.). Prominent wordt op 7 november 2017 failliet verklaard. De verpande
portefeuille bevat ook vorderingen op Bots Bouwgroep BV (hierna: Bots) uit hoofde van
onderaannemingsovereenkomsten. Voor zover die onderaannemingsovereenkomsten zien op het
project Mariënpark, zijn partijen het erover eens dat een arbitragebeding is overeengekomen. De tekst
van het arbitragebeding staat in r.o. 2.3.1.

3. In r.o. 3.1 concludeert de rechtbank dat het arbitragebeding weliswaar is overeengekomen tussen
pandgever Prominent en debiteur Bots, maar niet (ook) tussen pandhouder Nina c.s. en Bots. De
rechtbank vervolgt dat het arbitragebeding daarom door Bots niet kan worden ingeroepen tegen Nina
c.s. De rechtbank verwijst daarbij naar HR 13 september 2013, «JOR» 2014/334, m.nt. Abendroth
(Provinsje Fryslân/Terpstra). Uit r.o. 3.4.2 van dat arrest leidt de rechtbank af dat (thans) art. 1022 Rv
alleen ziet op het geval dat tussen de procederende partijen een arbitraal geding van toepassing is. Art.
1022 Rv bepaalt kort gezegd dat een rechter zich onbevoegd moet verklaren in geschillen waarover een
arbitragebeding is overeengekomen, mits een partij zich voor alle weren beroept op het bestaan van dat
arbitragebeding.

4. Als het oordeel van de rechtbank juist is, beperkt dat de werking van arbitragebedingen aanzienlijk. In
de gedachtegang van de rechtbank mag een pandhouder een debiteur ondanks een arbitragebeding voor
de overheidsrechter dagen, tenzij het arbitragebeding ook tussen de debiteur en de pandhouder is
overeengekomen. In de praktijk komt het echter vrijwel niet voor dat een pandhouder rechtstreeks
contracteert met debiteuren van aan hem verpande vorderingen. De pandhouder contracteert in
beginsel slechts met de pandgever. Het is de pandgever die op haar beurt heeft gecontracteerd met de
debiteuren (in het onderhavige geval door middel van een onderaannemingsovereenkomst met een
arbitragebeding). Zelfs als de pandhouder in rechtstreekse verbinding komt te staan tot de debiteur
doordat hij zijn pandrecht meedeelt of uitwint, contracteert hij nog steeds niet met de debiteur. Hij
oefent slechts zijn pandrechten uit.

5. Wel komt het regelmatig voor dat financiers zich van tevoren verdiepen in de voorwaarden die van
toepassing zijn op te financieren debiteurenportefeuilles. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij borrowing base
facilities, securitisaties, covered bond programma’s en andere financieringen op basis van activa. Echter,
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zelfs als een financier aldus van tevoren instemt met hantering van een arbitragebeding in de
toepasselijke voorwaarden, wordt het arbitragebeding overeengekomen tussen de pandgever en de
debiteur, en niet ook tussen de pandhouder en de debiteur.

6. Naar mijn mening is het vonnis van de rechtbank onjuist. Een arbitragebeding dat op een vordering
van toepassing is, mag mijns inziens evengoed worden ingeroepen tegen een pandhouder als tegen de
oorspronkelijke crediteur van de vordering. De debiteur mag door de verpanding niet in een slechtere
positie worden gebracht; de pandhouder verkrijgt slechts een beperkt recht op de verpande vordering
“as is”, dus met het afgesproken arbitragebeding erbij. Vgl. HR 18 november 2005, «JOR» 2006/28, m.nt.
Vermunt (Nap/Rabobank), waarin de Hoge Raad overweegt dat net als de debiteur van een gecedeerde
vordering, ook de debiteur van een verpande vordering de bescherming geniet van het in art. 6:145 BW
neergelegde beginsel dat de overgang van een vordering de verweermiddelen van de debiteur onverlet
laat (r.o. 3.4). Vgl. voorts MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 543; HR 1 juli 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1028
(De Drie HLO’s Westland) en G.J. Meijer, Overeenkomst tot arbitrage 2011/9.3.2.2. Bij een andere
benadering, zoals door de rechtbank in het onderhavige vonnis toegepast, maakt een verpanding een
recht op, of een verplichting tot arbitrage illusoir (zie H.J. Snijders in zijn annotatie bij HR Provinsje
Fryslân/Terpstra, NJ 2014/521, par. 2.b).

7. Hoe komt de rechtbank dan tot de tegenovergestelde conclusie door lezing van r.o. 3.4.2 van Provinsje
Fryslân/Terpstra? Die overweging luidt: “Het onderdeel faalt. Het hof heeft tot uitdrukking gebracht dat
noch art. 1022 lid 1 Rv, noch de eisen van een goede procesorde zich ertegen verzetten dat Terpstra het
beroep op de onbevoegdheid van het hof eerst bij memorie van antwoord in het incidentele appel heeft
gedaan. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 1022 lid 1 Rv, reeds
omdat deze bepaling alleen ziet op het geval dat tussen de procederende partijen een arbitraal beding
van toepassing is en het door Terpstra ingeroepen beding geen deel uitmaakt van een overeenkomst
waarbij Terpstra partij is of waarop zij als rechtsopvolger een beroep kan doen.” De rechtbank
concludeert hieruit dat volgens de Hoge Raad een arbitragebeding wel kan worden ingeroepen tegen de
wederpartij die het arbitragebeding is overeengekomen en diens rechtsopvolgers (zoals een cessionaris),
maar niet tegen een pandhouder. De rechtbank bevindt zich daarbij in goed gezelschap, want annotator
Snijders houdt er dezelfde lezing op na (zie par. 2.b van zijn eerder genoemde noot, zoals later herhaald
in bijv. GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1022, aant. 2.5). De conclusie van de rechtbank is naar mijn
mening gebaseerd op een onjuiste lezing van het arrest.

8. In Provinsje Fryslân/Terpstra was het arbitragebeding niet van toepassing op de verpande vordering,
maar op de tegenvordering waarmee de Provincie als debiteur van de verpande vordering wilde
verrekenen (zie bijv. r.o. 3.2, 3.3, 3.7.1 en 3.7.2 van Provinsje Fryslân/Terpstra). Terpstra, als lasthebber
van de pandhouder, deed een beroep op het arbitragebeding, omdat zij stelde dat de tegenvordering
waarmee de Provincie wilde verrekenen, haar niet bekend was en niet op eenvoudige wijze was vast te
stellen. Volgens Terpstra kon het hof daarom de gegrondheid niet beoordelen van het beroep op
verrekening (en moest het hof dat oordeel overlaten aan de arbiters). Het hof gaf Terpstra daarin gelijk
en passeerde het beroep op verrekening met toepassing van art. 6:136 BW. Vervolgens moest de Hoge
Raad onder meer beoordelen of het problematisch was dat Terpstra haar beroep op het arbitragebeding
niet voor alle weren had gedaan, zoals art. 1022 Rv vereist, maar pas bij memorie van antwoord in het
incidentele appel. De Hoge Raad oordeelde dat dat niet problematisch was, omdat (i) art. 1022 Rv ziet op
het geval dat tussen de procederende partijen een arbitragebeding van toepassing is en (ii) het
arbitragebeding geen deel uitmaakte van een overeenkomst waarbij Terpstra partij was of waarop zij als
rechtsopvolger een beroep kon doen. Daar is geen speld tussen te krijgen. Terpstra was geen
schuldenaar van de tegenvordering van de Provincie waarop het arbitragebeding van toepassing was:
niet als oorspronkelijke contractspartij en niet als rechtsopvolger. Een verduidelijking van de Hoge Raad
dat Terpstra (ook) geen pandhouder was van de tegenvordering, had vermoedelijk de verwarring bij de
rechtbank in het onderhavige vonnis voorkomen. Hoe dan ook, dat een arbitragebeding dat van
toepassing is op de verpande vordering zelf, niet kan worden ingeroepen tegen een pandhouder, volgt
naar mijn mening niet uit het arrest.

9. Annotator Snijders sprak de hoop uit dat de Hoge Raad bij een volgende gelegenheid terugkomt op
zijn r.o. 3.4.2 in Provinsje Fryslân/Terpstra. Wat mij betreft is dat niet nodig om de werking te verzekeren
van een arbitragebeding tegen een pandhouder. Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat de debiteur zich
tegenover de pandhouder kan beroepen op een arbitragebeding verbonden aan de verpande vordering.
De rechtbank heeft dit miskend en zich op het verkeerde been laten zetten door het arrest Provinsje
Fryslân/Terpstra. Ik heb begrepen dat geen tussentijds hoger beroep is ingesteld tegen het onderhavige,
incidentele vonnis. Dat had gekund met verlof van de rechter (zie art. 337 lid 2 Rv). Ik begreep verder dat
de hoofdzaak nog loopt. Het is een beetje een omweg, maar als tegen de uitspraak in de hoofdzaak hoger
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beroep wordt ingesteld, biedt dat de debiteur een herkansing om de bevoegdheidskwestie voor te
leggen aan de appelrechter (zie Hof Den Haag 30 november 2004, «JBPr» 2005/44 (Pacorini/Royal &
Sun Alliance)).

mr. J.C. Westermann, advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam


