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HR 20-01-1995, NJ 1995, 413 (Smokehouse/Culimer)  

Partij(en) 

De vennootschap naar Deens recht Bornholmercentralens RøGERIER A/S, eveneens handelende 
onder de naam B.C. Smokehouse Ltd., te Nexoe, Denemarken, verweerster in cassatie, incidenteel 
eiseres, adv. mr. P. Habermehl, 
 
tegen 
 

Culimer B.V., te 's‑Gravenhage, eiseres tot cassatie, incidenteel verweerster, adv. mr. E. van Staden 

ten Brink. 

Hof: 

(…) 

1. 
Geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de onder 1 van het bestreden vonnis weergegeven 
feiten, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 

2. 
De grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Smokehouse stelt zich daarbij, 
samengevat, op het volgende standpunt: 
 
a. Anders dan de president heeft geoordeeld is Smokehouse niet met Culimer overeengekomen dat 

zij 43 500 kg zwaardvis van Culimer zou afnemen in de periode 8 september tot en met 31 
december 1992. Ze heeft slechts aan Culimer meegedeeld dat zij verwachtte dat zij voor haar 
produktie in de laatste drie weken van september 1992 anderhalf ton zwaardvis nodig had en van 
oktober tot en met december 1992 drie ton per week. Doch ook als wel van een overeenkomst 
moet worden uitgegaan, dan nog geldt dat Smokehouse door overmacht niet in staat was om deze 
overeenkomst na te komen. Haar hoofdrokerij is immers in oktober 1992 afgebrand. Doordat zij 
tijdelijk geen of nauwelijks vis kon roken, kon zij tijdelijk geen vis afzetten en verkreeg zij ook geen 
gelden. Het ontbrak haar verder aan voldoende opvangcapaciteit om ongeveer 32 ton zwaardvis op 
te slaan en aan voldoende financiële middelen om de vis af te nemen en elders onder te brengen. 
Onder deze omstandigheden had het beslag niet door Culimer gelegd mogen worden en had de 
president dit beslag dienen op te heffen. 

b. Culimer en Delimas (en Delimare) hebben tegen Smokehouse samengespannen. Door het 
plaatsen van een gefingeerde order voor gerookte zalm door Delimas en het laten vervoeren van 
het bestelde ingevolge deze order naar een plaats binnen het bereik van de beslagleggende 
deurwaarder, is het daarop volgende beslag door Culimer jegens Smokehouse onrechtmatig en 
levert dat misbruik van beslagrecht op. Ook op deze grond dient het beslag te worden opgeheven. 

c. Smokehouse heeft omvangrijke schade geleden als gevolg van het door Culimer gelegde beslag, 
onder meer door de door Delimas gewenste verpakking in kleine hoeveelheden en in speciaal voor 
de Chileense markt bestemd verpakkingsmateriaal, welke schade voor Culimer (en Delimas) 
voorzienbaar was. Deze voorzienbare schade hadden Culimer en Delimas van de uitvoering van de 
voormelde plannen moeten afhouden, hetgeen eveneens tot opheffing van het beslag dient te 
leiden. 

d. Culimer heeft eveneens samengespannen met Henk Braams BV, de scheepsagent waar de partij 
zalm moest worden afgeleverd. Ook heeft zij de beslagleggende deurwaarder valse instructies 
gegeven. De chauffeur van Smokehouse heeft de betrokken vrachtauto onder valse voorwendselen 
naar Eurofrigo BV gereden. Ook deze samenspanning en valse voorwendselen dienen tot opheffing 
van het beslag te leiden. 

 
Het bestreden vonnis dient dan ook te worden vernietigd met opheffing van het gelegde beslag. Als 
het hof niettemin tot een bekrachtiging van het bestreden vonnis zou komen, dan verzoekt 
Smokehouse om Culimer ingevolge art. 701 Rv te veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de 
schade die Smokehouse als gevolg van de beslaglegging heeft geleden en zal leiden in de vorm van 
een bankgarantie van ƒ 70 000. 

3. 
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Anders dan Smokehouse meent is het hof met de president van oordeel dat vooralsnog, in het kader 
van dit kort geding, door Culimer voldoende aannemelijk is gemaakt dat Smokehouse zich bij faxbrief 
van 8 september 1992 jegens Culimer heeft verbonden tot afname van anderhalf ton zwaardvis 
gedurende de laatste drie weken van september 1992 en van drie ton per week gedurende de periode 
oktober tot en met december 1992. 

4. 
Smokehouse miskent dat van deze fax-brief twee verschillende versies in het geding zijn gebracht, 
hoewel Culimer zich, blijkens de aanhef van de pleitaantekeningen voor de behandeling in eerste 
aanleg, uitdrukkelijk had beroepen op de ene zin die beide versies doet verschillen, te weten 'This 
order is valid until the 1st January, 1993'. Beide versies zijn ondertekend met een handtekening die 
niet identiek is, maar van dezelfde persoon, volgens opgave Rasmussen, afkomstig lijkt te zijn. 
Culimer heeft toegelicht dat deze zin op de dag van verzending is toegevoegd op aandrang van 
Culimer hetzij telefonisch (conclusie van eis onder 4) hetzij door mevrouw Langeveld in persoon 
(memorie van antwoord bladzijde 8). Smokehouse heeft in dit geding niet betwist dat (ook) de 
uitgebreide versie van de faxbrief is verzonden, zodat het hof van verzending ervan uitgaat. 

5.  
Ook deelt het hof het oordeel van de president dat de brand in de hoofdrokerij van Smokehouse geen 
situatie van overmacht heeft doen ontstaan en Smokehouse dus ook niet heeft ontslagen van haar 
verplichting jegens Culimer om de overeengekomen hoeveelheid zwaardvis af te nemen. Uit de brief 
van Erik Hanzen aan Smokehouse van 24 maart 1993 die Smokehouse in eerste aanleg heeft 
overgelegd, blijkt ook dat Smokehouse zich tegen dit (bedrijfs)risico heeft verzekerd. De eventueel 
hieruit voortvloeiende (tijdelijke) benarde financiële situatie bij Smokehouse dient tot het (normale) 
bedrijfsrisico te worden gerekend en dit risico kan dan ook niet voor rekening van Culimer worden 
gebracht. 

6. 
Het vorenoverwogene is echter nog niet beslissend voor het antwoord op de vraag of Culimer op 
rechtmatige wijze beslag heeft doen leggen op de partij zalm die nadien door Delimas bij Smokehouse 
is besteld. Het hof beantwoordt deze vraag vooralsnog ontkennend. Op haar beurt heeft Smokehouse 
in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk gemaakt dat Culimer en Delimas hebben 
samengespannen door het plaatsen van een order gerookte zalm bij Smokehouse met als enig 
oogmerk om binnen de Nederlandse grenzen ten behoeve van Culimer een verhaalsobject te krijgen, 
zonder de bedoeling of wil van Delimas om deze zalm werkelijk af te nemen teneinde deze te kunnen 
doorleveren aan de in Chili gevestigde Danilo Jordan SA Het hof baseert dit oordeel allereerst op de 
nauwe banden tussen Culimer en Delimas. 
 
Blijkens de stelling van Smokehouse, gestaafd door de diverse uittreksels uit het handelsregister, is 
Brugman beleidsbepaler in Culimer en heeft hij in Delimas als gevolmachtigde een vinger in de pap, 
mede gezien in het licht van de — naar eveneens aannemelijk is geworden — nauwe betrekkingen 
tussen Brugman en de in het handelsregister ingeschreven directrice van Delimas, mevrouw A.J. 
Kruijt, die immers beiden op hetzelfde adres aan de Mauritslaan 7 te Leidschendam wonen. Voorts 
heeft Culimer vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat Delimas de bij Smokehouse bestelde partij 
zalm aan Danilo Jordan SA heeft doorverkocht. De enkele fax van Jordan aan Delimas van 25 februari 
1993 met slechts de vermelding: 

'Please go ahead and ship the 8 tons salmon as discussed by (onleesbaar)' 

maakt deze beweerde (door)verkoop niet aannemelijk. Tegenover de gemotiveerde betwisting van 
Smokehouse had het op de weg van Culimer gelegen om voldoende en deugdelijke bewijsstukken 
over te leggen waaruit een eventuele (door)verkoop door Delimas aan Jordan had kunnen blijken. 
Door dit na te laten dient vooralsnog ervan te worden uitgegaan dat het hier een gefingeerde order 
betreft met als enig oogmerk om de samenspanning tussen Culimer en Delimas te camoufleren. Voor 
een nadere bewijsvoering is in het kader van dit geding geen plaats. Tenslotte wijzen de tussen 
Delimas en Smokehouse gewisselde faxen van begin 1993 die uiteindelijk tot de betrokken order 
hebben geleid, en vooral die van maart 1993, onmiskenbaar op het oogmerk tot beslaglegging van de 
partij zalm over te gaan. 

7.  
Naar 's hofs voorlopige oordeel is de vorenbedoelde samenspanning tussen Culimer en Delimas door 
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het plaatsen van een order zalm bij Smokehouse door Delimas louter met het oogmerk om ten 
behoeve van Culimer binnen de Nederlandse grenzen een verhaalsobject te krijgen in het 
handelsverkeer, dat in een grote mate op wederzijds vertrouwen is gebaseerd, niet toelaatbaar en 
levert dat een onrechtmatige daad op in de zin van art. 6:162 BW. Deze onrechtmatigheid wordt niet 
weggenomen door het feit dat Smokehouse door een grondig onderzoek in het handelsregister 
bekend had kunnen zijn met de verwevenheid van Culimer en Delimas via de persoon Brugman, 
overigens nog gecamoufleerd door het tussenschuiven van een besloten vennootschap die formeel de 
directie bij Culimer voert. Dit heft het verwerpelijke van de handelwijze van Culimer en Delimas niet 
op. 

8. 
Uit de voorgaande rechtsoverwegingen vloeit voort dat het beslag dient te worden opgeheven en dat 
de overige hiervoor door Smokehouse in het geding gebrachte stellingen geen bespreking behoeven. 
Het hof merkt naar aanleiding hiervan nog wel op dat met de beantwoording van de vraag naar de 
rechtmatigheid van het beslag geen uitspraak is gedaan omtrent de aansprakelijkheid van Culimer 
voor eventuele schade die Smokehouse stelt hierdoor te hebben geleden, nu de ervaring leert dat een 
eenmaal gelegd beslag op (zeer) korte termijn kan worden opgeheven door afgifte van een 
bankgarantie of enige andere deugdelijke zekerheid. Een vordering tegen Culimer, al dan niet bij 
wege van reconventie in de door Culimer inmiddels aanhangig gemaakte bodemprocedure zal 
hierover uitsluitsel kunnen geven. 

9. 
Culimer heeft in hoger beroep nog aangevoerd dat het beslag inmiddels bij vonnis van de president 
van de rechtbank te Rotterdam van 9 september 1993 is opgeheven en dat de vordering van 
Smokehouse zoals die in hoger beroep luidt, reeds hierom niet kan worden toegewezen. 

10.  
Het hof verwerpt dit verweer. Anders dan Culimer stelt heeft de president in zijn vonnis van 9 
september 1993 het beslag niet opgeheven — dat was ook niet gevorderd — doch heeft de president 
partijen gemachtigd de zalm te verkopen en de opbrengst op een gemeenschappelijke rekening te 
storten zolang het beslag niet wegens een afgegeven bankgarantie is opgeheven. Voor de door 
Smokehouse gevorderde opheffing van het beslag is niet van belang of de partij zalm inmiddels op 
grond van dat vonnis is verkocht en de opbrengst daarvan op een gemeenschappelijke rekening is 
gestort. 

11. 
De voorgaande rechtsoverwegingen brengen het hof tot de slotsom dat het bestreden vonnis moet 
worden vernietigd en dat de vordering tot opheffing van het beslag alsnog dient te worden 
toegewezen, met veroordeling van Culimer als de voor het grootste deel in het ongelijk gestelde partij 
in de kosten van het geding in beide instanties. 
(enz.) 

Cassatiemiddel: 

Schending van het recht en of verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid 
medebrengt, 
 
doordat het Hof bij arrest onder rolnummer 93/715 KG gewezen en uitgesproken op 21 april 1994, op 
het door Smokehouse tegen het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te 
Rotterdam d.d. 26 maart 1993 ingesteld hoger beroep en de tegen dat vonnis aangevoerde grieven, 
heeft overwogen en beslist, gelijk in 's Hofs arrest vermeld — hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen —, 
ten onrechte om één of meer van de navolgende — zonodig in onderling verband en samenhang te 
beschouwen — redenen. 

1.1  
In rov. 6 overweegt het Hof, kort gezegd, dat i) nauwe betrekkingen bestaan tussen Culimer en 
Delimas en voorts dat ii) Culimer vooralsnog niet aannemelijk heeft gemaakt, dat Delimas de bij 
Smokehouse bestelde partij zalm heeft doorverkocht. Daaruit leidt het Hof dan tweeërlei af: 
 
a.  
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dat het hier zou gaan om een gefingeerde order, die Delimas bij Smokehouse heeft geplaatst, 'zonder 
de bedoeling of wil van Delimas om deze zalm werkelijk af te nemen, teneinde deze te kunnen 
doorleveren aan Jordan'. 
 
b.  
dat Culimer en Delimas hebben samengespannen door het plaatsen van een order gerookte zalm bij 
Smokehouse met als enig oogmerk om binnen de Nederlandse grenzen ten behoeve van Culimer een 
verhaalsobject te krijgen en dat het enig oogmerk voor het plaatsen van die order is geweest 'de 
samenspanning tussen Culimer en Delimas te camoufleren'. 
Voorzover het Hof er vanuit is gegaan dat het hier om hetzelfde criterium gaat, resp. dat het een 
(zonder meer) uit het ander zou volgen, gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting, resp. zou 
zijn oordeel (minst genomen) nadere motivering behoeven: het Hof miskent dan het onderscheid resp. 
het verschil tussen de wil tot het sluiten van een overeenkomst en de achter die wil liggende 
bedoeling. Het, ook als enige, bestaan van een oogmerk als bedoeld sub b) impliceert geenszins, en 
zeker niet zonder meer, dat er sprake is van een gefingeerde order, c.q. een schijnorder; het bestaan 
van (niet meer dan) een schijnorder laat zich kwalijk rijmen met effectuering van het sub b) bedoelde 
oogmerk. 

1.2 
Voorzover het Hof uit de in rov. 6 genoemde redenen het sub b) vermelde heeft afgeleid, zal zulks in 
onderdeel 2 aan de orde komen, evenals de bestrijding van de door het Hof daarop gebaseerde 
gevolgen. 
 
Voorzover het Hof op de in rov. 6 genoemde gronden heeft geoordeeld dat sprake was van een 
gefingeerde order, zonder de bedoeling of wil van Delimas om de bestelde zalm daadwerkelijk af te 
nemen, is 's Hofs arrest onbegrijpelijk, niet naar de eis der wet met redenen omkleed, omdat dàt niet, 
en zeker niet zonder meer, in redelijkheid uit hetgeen het Hof in rov. 6 vaststelt kan volgen (zie 
hieronder sub 1.3), terwijl het Hof niet tot dat oordeel had kunnen komen met voorbijgaan van al 
hetgeen Culimer daaromtrent (met name bij MvA) ten processe had gesteld en de stukken die ten 
processe (met name bij MvG en bij MvA) waren overgelegd. 

1.3.1 
De nauwe banden, gelijk het Hof die vaststelt, tussen Culimer en Delimas, kunnen mogelijk wel dienen 
ter adstructie van het motief, en mogelijk slechts het énige motief, bij Delimas om (juist) bij 
Smokehouse zalm te bestellen (en die zalm in Nederland af te doen leveren), maar die nauwe banden 
kunnen de stelling dat er slechts sprake was van een gefingeerde order niet dragen. 
Het feit dat er nauwe banden tussen Delimas en Culimer bestonden en bestaan, betekent immers niet, 
en zeker niet zonder meer, dat de door Delimas bij Smokehouse geplaatste order dààrom gefingeerd 
zou zijn, resp. dat zulks op die grond te eerder aangenomen zou moeten worden. 

1.3.2 
Daarbij is onduidelijk wat het Hof bedoelt met de zinsnede '... zonder de bedoeling of wil van Delimas 
om deze zalm werkelijk af te nemen, teneinde deze te kunnen doorleveren ...'. 
 
Als het Hof bedoelt dat Delimas (en Culimer) niet verwachtten dat Delimas zou moeten afnemen, 
omdat Smokehouse niet (tijdig) voor opheffing van het te verwachten beslag zorg zou (kunnen) 
dragen, is dat een veronderstelling waarvoor geen feitelijke grondslag bestaat, maar bovendien 
zonder belang voor de beantwoording van de vraag of de door Delimas geplaatste order gefingeerd 
was, aangezien daarvoor een verwachting, als hier bedoeld, niet maatgevend (en in ieder geval niet 
doorslaggevend) is. 
 
Bedoelt het Hof dat bij Delimas de op het totstandkomen van de overeenkomst tot koop en de daaruit 
voortvloeiende levering gerichte wil ontbrak, dan valt niet in te zien hoe het Hof dat heeft kunnen 
afleiden uit de vaststelling dat tussen Culimer en Delimas nauwe banden zouden bestaan en dat 
Culimer de doorverkoop niet aannemelijk had gemaakt. Bovendien: ook al zou bij Delimas de op het 
totstandkomen van de koop gerichte wil ontbreken, dan nog is de conclusie van het Hof dat 
tengevolge van het ontbreken van die wil sprake was van een 'gefingeerde order' niet 
gerechtvaardigd. Daarbij dient immers te worden bedacht dat Delimas zich tegenover Smokehouse 
niet op het ontbreken van haar wil zou kunnen beroepen indien Smokehouse het plaatsen van de 
order heeft opgevat als een reële order, terwijl het Hof het tegendeel niet heeft vastgesteld; 
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Smokehouse het tegendeel niet heeft betoogd en het ook vanzelfspreekt dat Delimas haar order als 
reële order diende te plaatsen, wilden zij — en Culimer — enige kans maken hun door het Hof 
verondersteld oogmerk te verwezenlijken, en haar order ook als reële order heeft geplaatst tengevolge 
waarvan verscheping van de zalm naar Nederland plaatsvond. 

1.4.1 
Bovendien zijn ten processe de stukken overgelegd, waarmede Delimas de order heeft geplaatst, met 
name de fax d.d. 25.02.93 van Delimas aan Smokehouse, de enigszins geclausuleerde acceptatie 
daarvan door Smokehouse bij fax en 'pro forma invoice' d.d. 25 februari 1993, alsmede het accoord 
daarmede van zijde van Delimas d.d. 26.02.93. Uit bedoelde stukken blijkt tevens dat een 
onherroepelijk gedocumenteerd crediet verstrekt zou moeten worden als zekerheid voor de betaling 
van de te leveren zalm en dat bedoeld onherroepelijk documentair crediet ook daadwerkelijk is 
gesteld. Ook de brieven met betrekking tot bedoeld onherroepelijk documentair crediet zijn 
overgelegd, alsmede het onherroepelijk documentair crediet zelf. Al deze brieven en stukken zijn in 
het geding als producties bij MvG. 
 
Gezien deze stukken is het onbegrijpelijk hoe het Hof heeft kunnen vaststellen dat het hier een 
gefingeerde order zou betreffen. De order was, gezien de overgelegde papieren, definitief en sluitend; 
zou Smokehouse hebben geleverd, dan zou zij onder het verstrekte documentair crediet betaling 
hebben kunnen krijgen. Zelfs als Delimas niet zou hebben gewild of bedoeld, dat het zo zou gaan 
(waarvoor op zich al geen aanwijzingen zijn) dan zou zij het geplaatst zijn van de order en haar 
verplichting om, na levering, te betalen, niet hebben kunnen betwisten (welke betaling ook uit het 
documentair crediet daadwerkelijk zou zijn verricht). Bij die stand van zaken is het onbegrijpelijk hoe 
het Hof kan oordelen, als zou hier sprake zijn van een gefingeerde order, waarbij — in het algemeen 
— opmerking verdient, dat een schijnhandeling, althans doorgaans, althans in een geval als het 
onderhavige, alleen dan effect kan sorteren indien het gaat om twee- of meerzijdige simulatie. Indien 
slechts één van de betrokkenen een handeling simuleert, zal de ander hem aan zijn verklaring mogen 
houden, indien hij mocht aannemen, dat de verklaring overeenstemde met de wil. Een eenzijdige 
simulatie, zoals door het Hof verondersteld, is dus zinloos en zonder juridisch relevante betekenis: 
hetzij zij mislukt, hetzij de simulant kan aan het overeengekomene worden gehouden. In zoverre de 
wil c.q. de bedoeling tot bestellen c.q. afnemen inderdaad bij Delimas ontbrak, is zulks derhalve 
irrelevant; ten onrechte gaat het Hof wèl van de relevantie daarvan uit. 

1.4.2 
Culimer heeft bij MvA betoogd (blz. 5 onder/6 boven): 

'Wanneer de Bornholmer (= Smokehouse, StB) onmiddellijk na het beslag een bankgarantie zou 
hebben gesteld, zou Culimer het beslag terstond hebben opgeheven, waarna de Bornholmer in 
staat zou zijn geweest de partij diepgevroren zalm alsnog, overeenkomstig hetgeen daaromtrent 
was overeengekomen, aan Delimas te leveren en onder de L/C (= letter of credit, StB) te trekken. 
Culimer heeft bij herhaling bevestigd dat onmiddellijk na het stellen van de garantie het beslag 
terstond zou worden opgeheven.' 

Deze stellingname had het Hof niet onbesproken mogen laten, omdat zij er gemotiveerd vanuit gaat 
en aantoont, dat Smokehouse zèlf aan haar verplichtingen uit de overeenkomst had kunnen voldoen 
en betaling onder het documentair crediet (de letter of credit) had kunnen krijgen door (direct na het 
beslag) zekerheid te stellen voor de vordering van Culimer. In zoverre was de tussen Delimas en 
Smokehouse gesloten vordering dus in ieder geval volstrekt reëel. 
 
Het Hof, dat in rov. 8 in enigszins ander verband wel de opmerking maakt, dat de ervaring leert, dat 
een eenmaal gelegd beslag op (zeer) korte termijn kan worden opgeheven door afgifte van een 
bankgarantie of enige andere deugdelijke zekerheid, schenkt ten onrechte geen enkele aandacht aan 
de stelling van Culimer dat Smokehouse dusdoende zeer eenvoudig de beslagen partij zalm vrij had 
kunnen krijgen en dan zonder meer had kunnen leveren en betaling van de koopprijs had kunnen 
verkrijgen. Aldus was de koopovereenkomst tussen Smokehouse en Delimas volstrekt reëel en 
betaling verzekerd en in 's Hofs arrest blijft ten onrechte geheel onverklaard waarom er tegen die 
achtergrond sprake zou zijn van een gefingeerde order, c.q. waarom Culimer, om het Hof anders te 
doen beslissen, aannemelijk zou (hebben) moeten maken, dat de zalm was doorverkocht aan Jordan 
in Chili 

2.1 
In rov. 7 overweegt het Hof dat de door het Hof vastgestelde samenspanning tussen Culimer en 



6 
 

Delimas door het plaatsen van een order zalm bij Smokehouse door Delimas louter met het oogmerk 
om ten behoeve van Culimer binnen de Nederlandse grenzen een verhaalsobject te krijgen, niet 
toelaatbaar is in het handelsverkeer, dat in een grote mate op wederzijds vertrouwen is gebaseerd, en 
een onrechtmatige daad oplevert in de zin van art. 6:162 BW (aan welke onrechtmatigheid naar 
oordeel van het Hof niet afdoet, dat Smokehouse de onderlinge relatie tussen Culimer en Delimas aan 
het Handelsregister had kunnen ontlenen). 
Aldus overwegende en beslissende geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 

2.2  
Daarbij gaat Culimer uit van hetgeen door het Hof feitelijk is beslist, n.l. dat het plaatsen van de order 
zalm bij Smokehouse door Delimas louter is geschied met het oogmerk om ten behoeve van Culimer 
binnen de Nederlandse grenzen een verhaalsobject te verkrijgen. 
Hetgeen het Hof voorts nog overweegt, n.l. dat de order als enig oogmerk had om de samenspanning 
tussen Culimer en Delimas te camoufleren, acht Culimer onbegrijpelijk: de samenspanning tussen 
Culimer en Delimas zou immers (zie rov. 7) juist hieruit hebben bestaan, dat Delimas de order bij 
Smokehouse plaatste, opdat Culimer — met wetenschap omtrent de voorgenomen uitvoering van de 
order — op de juiste tijd en plaats beslag zou kunnen leggen. 

2.3  
De vooropgezette en zelfs de uitsluitende bedoeling door het plaatsen en (doen) uitvoeren van een 
order een andere (ook een zuster-, dochter- of anderszins verwante) onderneming de gelegenheid te 
bieden op de dientengevolge te leveren waar (conservatoir) beslag te doen leggen, maakt het 
plaatsen van die order nog niet tot een onrechtmatige daad. 
Evenmin is het op zich zelf een onrechtmatige daad om gegevens van de te verwachten levering aan 
bedoelde andere (zuster-, dochter- of anderszins verwante) onderneming door te geven of anderszins, 
zoals het Hof dat noemt, samen te spannen, teneinde de verwante onderneming in staat te stellen op 
de te leveren partij zalm beslag te leggen. 

2.4  
Het Hof miskent, door anders te oordelen, dat nóch het — door het Hof als enig oogmerk 
aangemerkte — doel c.q. de achterliggende bedoeling (te weten het verhaal nemen voor een 
vordering, welke het Hof in zijn rovv. 3/4/5 voorshands niet ondeugdelijk heeft geoordeeld), nóch de 
handelwijze van Delimas (het bestellen van een partij zalm, mogelijk ook het informeren van Culimer, 
met wie Delimas volgens het Hof zou hebben samengespannen) onoirbaar c.q. onrechtmatig is, en 
dat ook het plaatsen van de bewuste order tot dat doel geen onrechtmatige daad oplevert. 
 
Mogelijk kunnen bijzondere omstandigheden zulks anders maken, maar daaromtrent heeft het Hof 
niets vastgesteld; als bovendien volgens het Hof bijzondere omstandigheden te dezen de 
onrechtmatigheid van het handelen van Culimer (en Delimas) zouden bepalen, zou het Hof zijn arrest 
op dit punt nader met redenen hebben moeten omkleden. 

3. 
Nadat het Hof in rov. 7 tot het oordeel is gekomen, dat de handelwijze van Culimer en Delimas — naar 
het oordeel van het Hof — jegens Smokehouse onrechtmatig is, overweegt het Hof in rov. 8 dat uit de 
voorgaande rechtsoverwegingen voortvloeit, dat het beslag dient te worden opgeheven. Uit hetgeen 
het Hof daarop doet volgen moet men afleiden dat het Hof de vraag naar de rechtmatigheid van het 
beslag beantwoord acht, en wel, zo zal men moeten aannemen, in dier voege, dat het Hof het beslag 
niet rechtmatig oordeelde. 
 
's Hofs oordeel, dat het beslag onrechtmatig is en op de door het Hof genoemde gronden opgeheven 
moet worden, is rechtens onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk. 
Als de handelwijze van Culimer en/of Delimas al onrechtmatig jegens Smokehouse was om de door 
het Hof gegeven reden, dan nog valt niet, en zeker niet zonder meer, in te zien, dat en waarom, ten 
gevolge van dien, het gelegd conservatoir beslag dient te worden opgeheven. De door het Hof 
veronderstelde onrechtmatige daad zou mogelijk Culimer en/of Delimas tot vergoeding verplichten van 
de dientengevolge door Smokehouse geleden en nog te lijden schade, maar rechtvaardigt niet 
(automatisch) de gevolgtrekking dat een gelegd beslag, dat door dat (vermeend) onrechtmatig 
handelen mogelijk is geworden, tengevolge van dien óók onrechtmatig is en dààrom zonder meer 
opgeheven behoort te worden. 
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4.1 
In rov. 9 overweegt het Hof dat Culimer in hoger beroep nog heeft aangevoerd dat het beslag 
inmiddels bij vonnis van de President van de Rechtbank te Rotterdam van 9 september 1993 is 
opgeheven en dat de vordering van Smokehouse, zoals die in hoger beroep luidt, reeds hierom niet 
kan worden toegewezen. Het Hof heeft dit verweer verworpen o.m. omdat de President, anders dan 
Culimer stelt, het beslag niet heeft opgeheven — dat was ook niet gevorderd. 
Culimer heeft het verweer niet gevoerd, zoals door het Hof weergegeven, maar bij MvA — letterlijk — 
gesteld: 

'In kort geding heeft de President een soort Salomons-oordeel geveld ... hetgeen er uiteindelijk in 
resulteerde, dat het beslag is opgeheven, Culimer de beslagen partij zalm van de Bornholmer kocht 
en de opbrengst op een gemeenschappelijke rekening stortte ter dekking van de vordering van 
Culimer.' 

Uit deze stellingen volgt dus niet dat de President het beslag bij vonnis heeft opgeheven, maar wel, 
dat het beslag is opgeheven. Dat het beslag moet zijn opgeheven, vloeit ook volstrekt logisch voort uit 
de verkoop van de zalm aan Culimer en de storting van de opbrengst op een gemeenschappelijke 
rekening. 's Hofs arrest is op dit punt minstgenomen volstrekt onbegrijpelijk. 

4.2  
Ook de daaropvolgende overweging van het Hof: 

'Voor de door Smokehouse gevorderde opheffing van het beslag is niet van belang of de partij zalm 
inmiddels op grond van dat vonnis is verkocht en de opbrengst daarvan op een 
gemeenschappelijke rekening is gestort' 

is rechtens onjuist, resp. onbegrijpelijk. Verkoop (en levering) van de zalm gelijk door het Hof bedoeld, 
c.q. gelijk door Culimer gesteld, impliceert immers dat de bewuste zalm niet meer onder het beslag 
rust, zodat voor opheffing geen reden en geen ruimte meer is. Bovendien heeft Culimer niet gesteld 
dat de zalm op grond van bedoeld vonnis is verkocht en de opbrengst daarvan op een 
gemeenschappelijke rekening is gestort, maar dat bedoeld vonnis er uiteindelijk in heeft geresulteerd 
dat het beslag is opgeheven, Culimer de beslagen partij zalm van Smokehouse kocht en de opbrengst 
op een gemeenschappelijke rekening stortte ter dekking van de vordering van Culimer. Bij die stand 
van zaken is uiteraard geen reden en ruimte voor opheffing van het bedoelde, reeds opgeheven 
beslag, bij welke opheffing Smokehouse bovendien geen enkel belang heeft, zodat de betreffende 
vordering reeds deswege c.q. wegens gebrek aan belang had moeten worden afgewezen. 

Hoge Raad: 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Verweerster in cassatie, thans eiseres in het incident — verder te noemen: Smokehouse — heeft in dit 
kort geding gevorderd dat, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zal worden opgeheven het ten 
verzoeke van eiseres tot cassatie, thans verweerster in het incident — verder te noemen: Culimer — 
op 18 maart 1993 op een aan Smokehouse toebehorende partij gerookte zalm gelegde conservatoir 
vreemdelingenbeslag. 
 
Nadat Culimer tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de President bij vonnis van 26 maart 
1993 de door Smokehouse gevorderde voorziening geweigerd. 
 
Tegen dit vonnis heeft Smokehouse hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. 
Daarbij heeft Smokehouse haar eis aangevuld met de vordering dat Culimer, bij handhaving van het 
beslag, tot een beloop van ƒ 70 000 zekerheid zal stellen voor de schade van Smokehouse als gevolg 
van het beslag. 
Culimer heeft zich tegen deze wijziging van eis niet verzet. 
 
Bij arrest van 21 april 1994 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en de vordering van 
Smokehouse toegewezen, zij het zonder de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. 
(…) 

3. Beoordeling van de incidentele vordering 

3.1. 
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Het onderhavige kort geding betreft het conservatoir vreemdelingenbeslag dat Culimer op 18 maart 
1993 heeft doen leggen op een aan Smokehouse toebehorende partij gerookte zalm van ongeveer 
8050 kg die op bestelling van Delimas BV (verder: Delimas) door Smokehouse naar Rotterdam was 
verzonden. Het beslag is gelegd ter zake van een door Culimer gepretendeerde vordering op 
Smokehouse van ƒ 147 681,25. De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam heeft 
bij vonnis in kort geding van 9 september 1993 de verkoop van de partij zalm gelast en bepaald dat de 
opbrengst van die verkoop (verder: de opbrengst) dient te worden gestort op een gemeenschappelijke 
rekening 'zolang het beslag niet wegens een afgegeven bankgarantie is opgeheven'. 
Smokehouse heeft in dit geding de opheffing van het beslag gevorderd, voor zover mogelijk 
uitvoerbaar bij voorraad. De President van de Rechtbank heeft de vordering afgewezen. Het Hof heeft 
het vonnis van de President vernietigd en het beslag opgeheven. Daartoe heeft het Hof, kort 
samengevat, overwogen dat naar zijn voorlopig oordeel Culimer met Delimas heeft samengespannen 
en Delimas de partij zalm uitsluitend heeft besteld om daardoor voor Culimer een verhaalsobject 
binnen de Nederlandse grenzen te verkrijgen. Naar 's Hofs oordeel handelde Culimer aldus 
onrechtmatig jegens Smokehouse. 
 
Het Hof heeft, zonder dat uit zijn arrest blijkt dat het daarvoor een reden had, het beslag niet bij 
voorraad opgeheven. 

3.2. 
Bij de beoordeling van de op art. 53 Rv. gegronde vordering dient het volgende voorop te worden 
gesteld. De opheffing van een beslag door de rechter doet een nieuwe rechtstoestand van het 
beslagen goed ontstaan welke in beginsel eerst met het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak 
een aanvang neemt. De rechter kan echter de opheffing van het beslag op de voet van art. 52 Rv. 
uitvoerbaar bij voorraad verklaren en eventueel aan die uitvoerbaarverklaring bij voorraad de 
voorwaarde verbinden dat tot een door hem te bepalen bedrag zekerheid wordt gesteld. Het enkele 
feit dat, zo de rechter een beslag opheft, voor de werking van die uitspraak geen vorm van 
tenuitvoerlegging vereist is, brengt nog niet mee dat zich een geval als bedoeld in de aanhef van art. 
52 lid 1 voordoet, waarin 'de aard van de zaak' uitvoerbaarheid bij voorraad uitsluit. 

3.3. 
In hetgeen Culimer heeft aangevoerd ligt als eerste verweer tegen de vordering tot 
uitvoerbaarverklaring bij voorraad besloten dat de opheffing van een beslag naar de aard van de zaak 
niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. Uit het voorgaande volgt dat dit verweer faalt. 

3.4. 
Als tweede verweer heeft Culimer tegen de vordering aangevoerd dat Smokehouse geen belang heeft 
bij de gevraagde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zowel omdat het beslag thans niet meer rust op de 
partij gerookte zalm, nu deze ingevolge het vonnis van de President van 9 september 1993 is verkocht 
en de opbrengst is overgeschreven op een gezamenlijke rekening, als omdat opheffing van het beslag 
niet meebrengt dat de opbrengst aan Smokehouse moet worden afgegeven. 
Dit verweer faalt. In het midden kan blijven of uit de rechtsverhouding tussen Smokehouse en Culimer 
voortvloeit dat Smokehouse, ondanks beëindiging van het beslag, geen aanspraak erop heeft dat de 
opbrengst aan haar wordt afgedragen. De President heeft in zijn vonnis van 9 september 1993 
bepaald dat de opbrengst op een gemeenschappelijke rekening dient te worden gestort zolang het 
beslag niet is opgeheven. De toevoeging: 'wegens een afgegeven bankgarantie', is kennelijk bedoeld 
als een suggestie voor een mogelijke reden tot opheffing van het beslag en heeft niet de bedoeling de 
verplichting tot afdracht van de opbrengst in andere gevallen van beëindiging van het beslag uit te 
sluiten. Het beslag blokkeert derhalve in ieder geval mede de afgifte van de opbrengst aan 
Smokehouse. Niet kan daarom worden gezegd dat Smokehouse bij de gevorderde 
uitvoerbaarverklaring bij voorraad geen belang heeft. 

3.5. 
Culimer heeft als derde verweer aangevoerd dat het arrest van het Hof naar zijn inhoud in cassatie 
geen stand zal kunnen houden, en dat deze omstandigheid in de huidige stand van het geding in 
cassatie in de afweging moet worden betrokken te zamen met de omstandigheden waarop Culimer 
zich in de vierde plaats heeft beroepen en die hierna aan de orde zullen komen. 
Ook dit verweer moet worden verworpen, de omstandigheden van het geval geven geen aanleiding af 
te wijken van de regel dat bij beoordeling van een vordering als de onderhavige de kans van slagen 
van het aangewende rechtsmiddel buiten beschouwing behoort te blijven (vgl. HR 19 juni 1992, NJ 
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1992, 626 en HR 17 juni 1994, NJ 1994, 591). 

3.6. 
Culimer heeft in de vierde plaats tegen de vordering aangevoerd: 
 
- een kleine onderneming is en het voor haar zwaar weegt dat zij niet kan beschikken over het 

bedrag van ƒ 140 000, dat zij wegens de verkoop van partijen zwaardvis van Smokehouse te 
vorderen heeft; 

- dat Culimer, na afdracht van de opbrengst dat Smokehouse niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij 
in betalingsmoeilijkheden kan raken doordat zij niet over de opbrengst kan beschikken; 

- dat Culimer aan Smokehouse, geen verhaal meer zou hebben voor haar vordering op 
Smokehouse. 

 
Ook dit betoog faalt. Gelet op de grootte van de opbrengst en op de tijd welke het beslag reeds 
voortduurt, is in dit kort geding aannemelijk dat Smokehouse voldoende belang erbij heeft dat de 
opheffing van het beslag bij voorraad uitvoerbaar wordt verklaard. 
 
Aan de omstandigheid dat Culimer, zoals zij aanvoert, na afgifte van de opbrengst aan Smokehouse 
geen verhaal meer zal hebben voor hetgeen zij van Smokehouse te vorderen heeft, komt tegenover 
het hiervoor aangeduide belang van Smokehouse onvoldoende gewicht toe om de gevraagde 
voorziening te weigeren. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 
 
verklaart uitvoerbaar bij voorraad het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 april 1994 
voor zover daarbij het door de deurwaarder P. Krebbers op 18 maart 1993 op verzoek van Culimer en 
ten laste van Smokehouse gelegde conservatoire vreemdelingenbeslag is opgeheven; 
 
veroordeelt Culimer in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak van de zijde van Smokehouse 
begroot op ƒ 1100. 

Conclusie mr. Vranken 

1.  
De onderhavige zaak betreft een kort geding tot opheffing van een door Culimer ten laste van 
Smokehouse gelegd beslag op een partij diepgevroren gerookte zalm. De President van de rechtbank 
heeft de vordering afgewezen. In appel is de vordering toegewezen, zij het zonder de door Culimer 
ook gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. 

2.  
Culimer is tijdig in cassatie gekomen. Smokehouse heeft op 17 juni 1994 tot verwerping 
geconcludeerd en vervolgens bij incidentele conclusie van 30 september 1994 gevorderd dat de Hoge 
Raad het bestreden arrest van het hof uitvoerbaar verklaart bij voorraad. 

3.  
Culimer heeft tegen deze incidentele vordering vier verweren gevoerd: 
 
a. Het arrest van het hof is onjuist en zal vernietigd worden (1.1–1.7 concl. van antw. in het inc.; s.t. 

in het inc., nr. 7 en 8). 
b. De zalm waarop het beslag lag, is verkocht en de opbrengst is op een geblokkeerde gezamenlijke 

rekening gezet. Daardoor rust op de zalm geen beslag meer. Dat het hof het beslag heeft 
opgeheven, is onjuist: het beslag was al opgeheven. In ieder geval heeft Smokehouse geen 
belang meer bij haar vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad (2.1–3.6 concl. van antw. in 
het inc.; s.t. in het inc., nr. 5). 

c. Ook voor Culimer weegt het niet kunnen beschikken over een geldsbedrag als waarvan in deze 
zaak sprake is (ƒ 140 000) zwaar. Niet blijkt dat Smokehouse in betalingsproblemen dreigt te 
geraken. Ook maakt Culimer niet duidelijk waarom zij pas nu uitvoerbaarverklaring bij voorraad 
vordert. Bij toewijzing van de vordering is te vrezen dat na de vernietiging in cassatie van het 
arrest van het hof voor Culimer niets meer te verhalen is (4.1–4.4 concl. van antw. in het inc.; s.t. 
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in het inc., nr. 9). 
d. Het is de vraag of een arrest tot opheffing van een beslag wel uitvoerbaar bij voorraad verklaard 

kan worden en wat daarvan de betekenis is (s.t. in het inc., nrs. 1–5). 

Beoordeling van de incidentele vordering 

4.  
Het onderhavige kort geding is in 1993 begonnen. De incidentele vordering dient derhalve te worden 
beoordeeld naar de art. 52 en 53 Rv, zoals deze sedert 1 januari 1992 luiden. De omstandigheid dat 
de vordering niet reeds op de dag van de eerste terechtzitting bij de Hoge Raad (17 juni 1994) is 
ingesteld, is geen bezwaar. In de oorspronkelijk voorgestelde tekst van art. 53 Rv was dit nog anders 
bepaald, maar bij nota van wijzigingen is deze beperking geschrapt (PG Rv e.a.w., p. 26–32, met 
name p. 30–31). Zie voor het oude recht — art. 405 (oud) Rv — overigens reeds HR 22 oktober 1982, 
NJ 1983, 342. 

5.  
Art. 52 Rv laat de uitvoerbaarverklaring bij voorraad toe, tenzij de wet of de aard van de zaak zich 
daartegen verzet. Zoals de wetgever zelf in zijn toelichting heeft gesteld komt de bepaling er op neer 
dat 'de rechter bijna altijd de tenuitvoerlegging bij voorraad mag uitspreken' (PG Rv e.a.w., p. 28 sub 
5, 3e alinea). 

6.  
Voor het onderhavige geval zie ik geen wettelijke belemmering noch een belemmering op grond van 
de aard van de zaak. De bevoegdheid van de President in kort geding tot opheffing van een 
conservatief beslag is uitdrukkelijk in de wet geregeld (art. 705 Rv). Voorts teken ik aan dat het in casu 
gaat om een kort geding en dat de aard daarvan in het algemeen al een uitvoerbaarverklaring bij 
voorraad meebrengt. Vergelijk in deze zin HR 1 juli 1976, NJ 1977, 128. Zie voorts reeds HR 25 
januari 1952, NJ 1952, 781 over de art. 52–55 (oud) Rv, ten aanzien waarvan geoordeeld werd dat die 
in kort geding minder beperkingen oplegden dan in een gewone procedure, omdat — in de woorden 
van concluderend A-G Eggens — het tot de specifieke taak van de kort geding-rechter behoort een 
voorziening bij voorraad te geven. Ook in HR 16 juni 1972, NJ 1972, 330 is de aard van het kort 
geding als argument genoemd om in cassatie alsnog de uitvoerbaarverklaring bij voorraad uit te 
spreken. 

7.  
Het door Culimer aangevoerde verweer sub d gaat derhalve niet op. 

8.  
Wat betreft het verweer sub a geldt dat bij de beoordeling van de incidentele vordering moet worden 
uitgegaan van hetgeen het hof in zijn bestreden arrest omtrent de toewijsbaarheid van de vordering 
heeft beslist en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen. Zie HR 26 april 
1991, NJ 1991, 456. De kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel blijft in de regel buiten 
beschouwing: HR 19 juni 1992, NJ 1992, 626 en HR 28 mei 1993, NJ 1993, 468. Concreet houdt dit in 
dat vooralsnog voldoende aannemelijk is gemaakt dat Smokehouse zich jegens Culimer heeft 
verbonden tot de afname van 43 500 kg zwaardvis (r.o. 3 arrest), dat de brand in de hoofdrokerij van 
Smokehouse geen overmacht oplevert (r.o. 5 arrest) en dat het beslag wegens samenspanning van 
Culimer en een derde niet rechtmatig is gelegd en om die reden moet worden opgeheven (r.o. 6–8 
arrest). 

9.  
In casu verdedigt Culimer een uitzondering op het 'in de regel'. Zij doet dit met het argument dat de 
zaak zelf op 2 december 1994 voor schriftelijke toelichting stond en dat mitsdien geen enkel beletsel 
meer aanwezig is om het incident tegelijk met de zaak zelf te beslissen. Dit argument gaat niet op, 
omdat gelet op de thans gebruikelijke termijnen bij de Hoge Raad — dagbepaling conclusie OM in 
januari 1995, conclusie OM ergens in april 1995 — het arrest van de Hoge Raad dan niet voor juni 
1995 te verwachten is, terwijl op de incidentele vordering al in januari 1995 beslist kan zijn. Zie voorts 
hierna in nr. 11 en 12 over de belangen van Smokehouse en Culimer. Het verweer sub a faalt. 

10.  
Het verweer sub b slaagt evenmin. Culimer heeft dit verweer ook al in appel gevoerd, maar het is door 
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het hof verworpen, omdat het kort geding-vonnis van 9 september 1993 waarop Culimer zich in dit 
verband beroept, uitdrukkelijk niet inhoudt de opheffing van het beslag, maar de machtiging om de vis 
te verkopen en de opbrengst op een gezamenlijke rekening te storten 
'zolang het beslag niet wegens een afgegeven bankgarantie is opgeheven'(r.o. 10). 
Deze overweging is letterlijk ontleend aan het dictum van het kort geding-vonnis en kan in dit incident 
door de Hoge Raad, die hierin als feitenrechter optreedt, ook zelf worden gekonstateerd. Derhalve: 
ook indien de regel van HR 26 april 1991, NJ 1992, 456, hiervoor sub 8 genoemd, uitzondering lijdt 
bijvoorbeeld in geval van een evidente vergissing van de lagere rechter — en dat acht ik aannemelijk 
—, dan nog slaagt verweer sub b niet, omdat in casu van zo'n vergissing geen sprake is. 

11.  
Uit het voorgaande volgt dat de wet en de aard van de zaak geen belemmeringen vormen voor het 
uitspreken van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Ik meen dat ook de in verweer sub c genoemde 
omstandigheden hieraan niet in de weg staan. Het hof heeft niet aangegeven waarom het de 
opheffing van het beslag niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Mogelijk is het dit gewoon 
vergeten. Wat hiervan zij: het heeft geoordeeld dat het beslag onrechtmatig is gelegd. Dit houdt in dat 
Smokehouse inmiddels bijna twee jaar ten onrechte verstoken is gebleven van zo'n ƒ 140 000. Dat is 
een aanzienlijk bedrag, zeker voor een betrekkelijk klein bedrijf. Smokehouse heeft daarop zelf ook 
gewezen (inc. concl., sub 3). De hoogte van het geldsbedrag en de reeds verstreken duur van de 
procedure zijn relevante factoren bij een beslissing als de onderhavige. Vergelijk HR 1 juni 1990, NJ 
1990, 587; HR 19 juni 1992, NJ 1992, 626 en HR 28 mei 1993, NJ 1993, 468. Betalingsonmacht is 
geen vereiste. 

12. 
Het tegenargument van Culimer dat bij toewijzing van de incidentele vordering voor haar niets meer te 
verhalen is nadat het arrest van het hof in cassatie zal zijn vernietigd, is, indien al juist, op zichzelf niet 
voldoende reden. Zie onder meer HR 28 mei 1993, NJ 1993, 468 en HR 19 juni 1992, NJ 1992, 626. 
Zie ook, maar dan in het kader van een vordering tot zekerheidstelling van een uitvoerbaarverklaring 
bij voorraad, HR 17 juni 1994, NJ 1994, 591. In het onderhavige geval acht ik geen reden aanwezig 
om Culimer wegens mogelijke verhaalsproblemen tegemoet te komen, omdat dan de onrechtmatige 
manier waarop zij beslag heeft gelegd alsnog in rechte bescherming zou vinden. Dat gaat mij te ver.  
 
Ook het tegenargument van Culimer dat Smokehouse pas op 30 september 1993 de incidentele 
vordering heeft ingesteld en niet reeds op 17 juni 1993, leidt niet tot een andere beslissing. Zie 
hierboven onder nr. 4. 
 
De conclusie strekt tot toewijzing van de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest 
van het hof Den Haag van 21 april 1994, voorzover daarin is uitgesproken de vernietiging van het 
bestreden vonnis van de rechtbank en de opheffing van het door de deurwaarder P. Krebbers op 18 
maart 1993 op verzoek van Culimer en ten laste van Smokehouse gelegde conservatoire 
vreemdelingenbeslag. 


