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1. Definities en terminologie

1.1. Alle met een hoofdletter geschreven begrippen die niet in dit processtuk ziln
gedefinieerd hebben de betekenis die daaraan door SOBI in de Incidentele Conclusie

van Antwoord van 5 november 2008 ("Incidentele CvA") en de incidentele Conclusie

van Dupliek tevens houdende Akte de hoofdzaak ("Incidentele CvD") is gegeven.

I. IN DE HOOFDZAAK

In de hoofdzaak vraagt SOBI akte van het volgende:

2.

2.L.

Akte: overlegging volmacht Interpaper Agenturen B.V.

In het vonnis van 23 juni 2010 heeft de rechtbank overwogen dat "van llnterpapierl
nog geen volmacht in het geding is gebracht en daarom nog niet duidelijk is of
Stichtíng AHDC reeds ten tijde van het uitbrengen van de dagvaardingen door haar

was gemachtiqd" (r.o. 5.1). De rechtbank heeft SOBI in de gelegenheid gesteld btj

akte alsnog een "toereikende volmacht" van "Interpapier" in het geding te brengen

(r.o.5.5).

IN HET VRIJWARINGSINCIDENT

SOBI concludeert als volgt in het vrijwaringsincident:

Inleiding

SOBI verzet zich tegen oproeping in vrijwaring van de elf aangeduide partijen (hierna

ook de "Waarborgen") zoals door Deloitte NL gevorderd.

Voor toewijzing van de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring is vereist dat

de gewaarborgde zich beroept op een rechtsverhouding met de derde die meebrengt

dat de derde verplicht is om de nadelige gevolgen van de beslissing tegen de

2.2 SOBI legt over:

Productie 8: volmachten van Interpaper Agenturen B.V.

2.3. Zoals SOBI heeft gesteld (zie Incidentele CvD sub 2.6 en 2.7) is Interpaper
Agenturen B.V. aan te merken als Belanghebbende B: zij is niet betrokken geweest

bij de Settlement en heeft volmacht verleend om zowel de Bestuurders als Deloitte

aansprakelijk te stellen en daartoe de onderhavige rechtsvorderingen in te stellen.

II.

B3.

3. 1.

3.2.
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3.3.

gewaarborgde te dragent. SOBI betwist dat daarvan sprake is. De mate van

aannemelijkheid van het bestaan van de gestelde rechtsverhouding speelt een rol bij

de door de rechter te maken afweging bij het al dan niet toestaan van de oproeping
2

in vrijwaring-; die aannemelijkheid is in onvoldoende mate aanwezig.

Voor zover uw rechtbank zou oordelen dat wel sprake is van een toereikende

vrijwaringsgrond brengt een belangenafweging mee dat de vordering tot oproeping in

vrijwaring dient te worden afgewezen. De rechter dient zijn beslissing op de

incidentele vordering te baseren op een afweging van de belangen van padijen en de

eisen van een doelmatige procesvordering. Met name gaat het om een afweging van

het belang van de gewaarborgde bij de vri.;waring en het antwoord op de vraag of in

de omstandigheden van het geval als gevolg van de vrijwaring een onredelijk of

onnodige vertraging van het geding te verwachten is. Het belang van Deloitte NL bij

gelijktijdige afdoening van hoofdzaak en vrijwaringsprocedure dient in casu te wijken

voor het belang van SOBI bij het voorkomen vAn onredelijke of onnodige vertraginq

van de hoofdzaak.

SOBI licht haar standpunt als volgt toe.

Geen verplichting tot vrijwaring: verjaring vrijwaringsvordering

Deloitte NL is voornemens Amerikaanse ingezetenen voor een Nederlandse rechtbank

in vrijwaring op te roepen. Op de door Deloitte NL beoogde vrijwaringsvorderingen

zal in beginsel Amerikaans recht (het recht van de onderscheidenlijke Staten alwaar

de Waarborgen woonplaats hebben en/of Fecjeraal recht) van toepassing zijn en dus

ook het Amerikaanse verjaringsrechto.

Verjaring van civiele rechtsvorderingen als de vordering die door Deloitte NL wordt

beoogd is in Amerika per Staat geregeld. De meeste Staten kennen een specifieke

verjaringstermijn ("Sfatufe of Limitation") voor rechtsvorderingen gebaseerd op

"fraud" (fraudutent concealment by actual misrepresentation). De specifieke

verjaringstermijn verschilt per Staat. In de meeste Staten geldt dat de

ver;aringstermijn aanvangt op het moment waarop het schadeveroorzakende feit zich

4.

4.1
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1- 
HR 10 april 1992, NJ 1992, 446 (Dormaël).

2- G. Snilders, Kluwer losbl. BRv 2009, aant' 4 bij titel 2, afd. L0 $ 2.

3- 
Eveneens HR 10 april 1992, Nl 1992, 446 (Dormaël)'

4- 
Mede gezien de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, in het bijzonder artikel 3 lid 1

(verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op welks

èrondgebied de daad plaatsvindt) en artikel 7 (het toepasselijke recht bepaalt in het bijzonder de

termijn voor de verjaring of het verval).
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4.4.

4.5.

4.6.

6 jaar
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heeft voorgedaan, dan wel het moment waarop de gelaedeerde de fraude ontdekt of

redeli.l kerwi;s heeft ku nnen ontdekken (de zogenaa mde d i scovery -regel).

De fraude die ten grondslag ligt aan de beoogde vri;waringsprocedures is gepleegd in

de jaren 1998 en later (en mogelijk ook al eerder). Volgens de stellingen van Deloitte

NL en Deloitte USA is de fraude in 2003 ontdekts. Sinds begin 2003 is Deloitte NL

bekend met het feit dat de;aarrekeningen van USF door het management van USF

onjuist zijn opgesteld met het oogmerk zichzelf te bevoordelen' Deloitte NL is

(evenals Deloitte USA en AHOLD zelf) al rn 2003 betrokken geraakt bij in de

Verenigde Staten tegen haar gevoerde gerechteli;ke procedures' Voor zover Deloitte

NL van mening zou zijn dat het management van USF - of derden die geen functie

binnen USF gehad hebben zoals medewerkers van leveranciers van USF - de oorzaak

zouden ziln van haar tekortschietende controlewerkzaamheden, is Deloitte NL

hiermee thans dus al bijna zeven-en-een-half jaar bekend'

Ten overvloede merkt SoBi op dat Deloitte NL ook al zeven-en-een-half jaar bekend

is met de schade die Deloitte NL pretendeert te li;den als gevolg van het vermeend

onrechtmatig handelen van de waarborgen Jegens Deloitte NL. SOBI gaat er vanuit

dat de nadelige gevolgen van de onderhavige hoofdzaak door Deloitte NL worden

beschouwd als schade die het gevolg is van het vermeend onrechtmatig handelen

van de Waarborgen. Op zijn laatst in 2003 (in welk jaar de fraude volgens Deloitte

NL is ontdekt en de juridische procedures in de Verenigde Staten werden 9eÍnitieerd

tegen Deloitte NL, Deloitte USA en AHOLD) is Deloitte NL bekend geraakt met de

schade die zij beweerdelijk li;dt als gevolg van de (volgens Deloitte NL) door de

Waarborgen gepleegde fraude. Waarschijnlijk zelfs al eerder omdat de onderzoeken

naar de fraude al eerder hebben plaatsgevonden.

De Sfatute of Limitation voor fraud claims in de relevante Staten (de Staten waar

volgens Deloitte NL de Waarbogen woonplaats hebben) is als volgt:

illlnois : 5 jaar

- Texas :4jaar
- Rhode Island: 10 jaar

- New JerseY

- Oregon

- Minnesota

- Maryland

voor wat betreft de waarborgen die woonplaats hebben in de Staten Illinois, Texas,

New Jersey, oregon, Minnesota en Maryland (de partijen genoemd onder (i), (ii), (iii)

s 
Zie Incidentele Conclusie Deloitte NL 9 juli 2008, sub 3.1 (6) en Incidentele Conclusie Deloitte USA

24 september 2008, sub2.12. Dit blijkt ook uit het Enquêteverslag (zie sub 513), productie 7 bil

akte SOBI 28 mei 2008.



4.7.

en (v) tot en met (x))6 geldt dat de aanspraken van Deloitte NL ziln ver;aard.
Immers, sinds het moment waarop het schadeveroorzakende feit (de beweerde
fraude) zich heeft voorgedaan, althans het moment waarop Deloitte NL hiermee

bekend is geraakt, zijn reeds meer dan 2 tot 6 jaren verstreken.

Aldus staat bi.; voorbaat vast dat ter zake van de Waarborgen genoemd onder (r),
(ii), (iii) en (v) tot en met (x) geen sprake is van een rechtsverhouding die deze

Waarborgen verplicht om de nadelige gevolgen van de beslissing tegen Deloitte NL in

de onderhavige hoofdzaak te dragen. Zodoende ontbreekt een rechtsgrond voor de

oproeping van de Waarborgen in vrijwaring. De incidentele vordering van Deloitte NL

tot oproeping in vrijwaring dient daarom in ieder geval ten aanzien van deze partijen
te worden afgewezen.

5. Geen verplichting tot vrijwaring: geen fraud ten opzichte van Deloitte NL

Ook in materiële zin is aanstonds duideli.lk dat een deugdelijke grondslag om de

Waarborgen aansprakelljk te houden voor de nadelige gevolgen van de hoofdzaak

ontbreekt.

tr1 Deloitte NL baseert haar vordering jegens de Waarborgen op "regres en subrogatie,
bijvoorbeeld op grond van artikelen 6:10 BW, 6:12 BW en/of een zelfstandige
onrechtmatige daad"7 .

Aangezien echter in beginsel Amerikaans recht van toepassing zal zijn op de beoogde

rechtsvorderingen jegens de Waarborgen missen de bepalingen naar Nederlands

recht inzake regres, subrogatie en onrechtmatige daad toepassing. De vordering van

Deloltte NL ;egens de Waarborgen zal ingevolge Amerikaans recht in hoofdzaak

berusten op fraud.

Het is vrijwel ondenkbaar dat de Waarborgen naar Amerikaans recht kunnen worden
geacht fraude te hebben gepleegd ten opzichte van Deloitte NL.

Immers, alle door Deloitte NL beoogde Waarborgen zijn toeleverancier of werkzaam
geweest bij een toeleverancier van USF. Geen van deze partijen heeft enige activiteit
ontwikkeld met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening en a fortiori geen

enkele relatie met Deloitte NL gehad.

Deloitte stelt weliswaar dat acht Waarborgen (de personen genoemd onder (i) tot en

met (viii)) voor de Amerikaanse strafrechter hebben "erkend in die hoedanigheid te
hebben meegewerkt aan de fraude bij USF en daarmee aan het moedwillig misleiden

5.3

Zie Incidentele Conclusie Deloitte NL 9 juli 2OOB, pag. L7.

Incidente Conclusie Deloitte NL 9 juli 2008, sub 5 (42).

5.1

5.4

5.5

B
5.6
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van de externe accountant van usF (Deloitte us)"u. De strafrechtelijke
veroordelingen van deze personen hebben echter geen betrekking op hun
gedragingen jegens Deloitte NL. De verkoopmedewerkers van leveranciers van USF

hebben op verzoek van het management van USF gehandeld en hebben dat
uitsluitend gedaan uit financieel eigen belang. Dat zij het oogmerk hadden om de
Nederlandse accountant van de Nederlandse moedermaatschappij van USF te
misleiden is niet aan de orde geweest en ligt ook in het geheel niet voor de hand.

Volgens Deloitte NL en Deloitte USA zelf is er een wezenlijk onderscheid tussen
Deloitte USA en Deloitte NL. Deloitte USA heeft in het bevoegdheidsincident stellig
betoogd dat haar werkzaamheden fundamenteel verschilden van die van Deloitte NL.

Zii hadden "verschillende overeenkomsten volgens welke zij hun inhoudetijk
verschillende opdrachten voor verschillende bedrijven in verschillende landen
uitvoerden"n. H"t feit dat medewerkers van de leveranciers van USF strafrechtelijk
zijn veroordeeld voor fraude gepleegd ten op2ichte van Deloitte USA brengt dus niet
mee dat zij ook moeten worden geacht fraude te hebben gepleegd jegens Deloitte
NL. Dat volgt reeds uit de eigen stelling van Deloitte NL: de moedwillige misleiding
betreft "de externe accountant van tJSF (Deloitte us)" - en dus niet Deloitte NL.

Voor zover Nederlands recht al enige rol zou spelen bij de vrijwaringsvordering wijst
SOBI op het volgende. In het kader van een vordering gebaseerd op onrechtmatige
daad zai Deloitte NL onder rneer moeten stellen en aantonen dat de geschonden

norm strekt ter bescherming van haar belangen. Dat is niet het geval. Wanneer
medewerkers van leveranciers van USF fraude hebben gepleegd hebben zij een norm
geschonden die strekt ter bescherming van de belangen van USF en AHOLD en niet
een norm die strekt ter bescherming van de beiangen van Deloitte NL.
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5.9 Dit geldt temeer nu Deloitte NL zelf betoogt dat zij geen bemoeienis heeft gehad met
het opstellen van de jaarrekening van USF (die geen zelfstandige jaarrekening was)
en ook geen opdrachtgever is geweest van Deloitte USA die wel belast was met die
werkzaamheden. Er is dus geen enkel argument waaruit valt af te leiden dat de
gepleegde fraude heeft geleid tot de door artikel 6:162 BW vereiste schending van
'Schutznorm'ten opzichte van Deloitte NL.

5.10 Er is al helemaal geen norm geschonden door de Waarborgen genoemd onder (ix),
(x) en (xi). Dit zijn de bedrijven die USF hebben beleverd. Zij hebben van fraude
niets geweten en waren hierbij niet betrokken. Zij zijn ook niet strafrechtelijk
veroordeeld, zoals Deloitte NL zelf erkent. Slechts enkele (solitair optredende)
medewerkers van deze bedrijven waren hierbij betrokken. Het is op voorhand niet

Incidentele Conclusie Deloitte NL 9 juli 2008, sub 5 (41).
9

IncidenteÍe Conclusie Deloitte USA 24 september 2008, sub 5.15



aannemeliJk dat deze bedri.lven door Deloitte NL aansprakelijk kunnen worden
gehouden voor frauduleuze gedragingen van hun ondergeschikten.

5.11 Geen van de door Deloitte NL genoemde Waarborgen kan door Deloitte NL worden

verweten dat zij Deloitte NL hebben benadeeld.

5.12 Volgens SOBI zou het, gezien de uitlatingen van Deloitte NL tot nu toe, meer voor de

hand liggen dat Deloitte NL USF en Deloitte USA in vri.lwaring zou oproepen, ware

het niet dat ook die vorderingen reeds verjaard zijn.

5.13 Terzijde: dat de Waarborgen fraude hebben gepleegd doet in geen enkele zin af aan

de eigen verwi;tbaarheid van Deloitte NL. Toen de Raad van Tucht van het NIVRA en

het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslisten dat Deloitte NL, althans drs.

Van den Dries RA, bij de controle van de jaarrekeningen Ahold over 2000 en 2001

ernstig tekort geschoten was, was bij die colleggs al ruimschoots als vaststaand feit
bekend dat die jaarrekeningen onjuist waren opgesteld en dat enkele leden van het
topmanagement van USF die jaarrekeningen onjuist hadden opgesteld met het doel

zichzelf te verrijken. De fraude disculpeert Deloitte NL dus in generlei opzicht. Het is
ook om die reden uiterst onaannemelilk, zo niet onmogelijk, dat Deloitte NL de

verwijtbaarheid van haar handelen zou kunnen afwentelen op derden.

5.14 De conclusie is dus dat bi.l voorbaat aannemelijk is dat de vordering van Deloitte NL

zal afstuiten op beginselen van materieel recht. De vordering van Deloitte NL jegens

de Waarborgen op grond van fraud of onrechtmatige daad is niet toewi.;sbaar.

Derhalve is er geen verplichting van de Waarborgen jegens Deloitte NL om de

nadelige gevolgen van de hoofdzaak te dragen. De incidentele vordering tot
oproeping in vrijwaring dient daarom te worden afgewezen.

6, Geen verplichting tot vrijwaring: onbevoegdheid rechtbank Amsterdam in
vrijwaringsprocedure

Wanneer Deloitte NL de Waarborgen (Amerikaanse ingezetenen) voor de

Amsterdamse rechtbank zou dagvaarden zouden de Waarborgen - als zij al zouden

verschijnen - ongetwijfeld aanvoeren dat uw rechtbank onbevoegd is kennis te
nemen van de vordering van Deloitte NL jegens hun.

6.2 Aan artikel 2 Rv kan uw rechtbank geen rechtsmacht ontlenen nu de Waarborgen

geen woon- of verblljfplaats hebben in Nederland.

Een uitzondering op deze hoofdregel zou kunnen worden gevonden in artÍkel 7 lid 2

Rv, op grond waarvan vrijwaring in beginsel internationale rechtsmacht van de

Nederlandse rechter schept. Daarvoor is echter vereist dat voldoende samenhang

bestaat tussen hoofdzaak en vrijwaring. Volgens het Hof van Justitie van de Europese

6.1

6.3

L0/ 15
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Gemeenschappen (oordelend in het kader van

Verordening, de Europese pendant van artikel
van eenzelfde situatie, feitelilk en rechtensl0.

De vereiste samenhang ontbreekt in dit geval.

artikel 6 aanhef en onder 2 en 3 EEX-

7 Rv) dient in dit kader sprake te ziln

De vordering van SOBI legens Deloitte NL berust op een andere feitelijke grondslag

dan de vorderíng die Deloitte NL meent te kunnen instellen jegens de Waarborgen.

De grondslag van de vordering jegens Deloitte NL is dat Deloitte NL ten onrechte de

jaarrekeningen van Ahold heeft goedgekeurd. Deloitte NL verwijt de Waarborgen dat

zij jegens haar fraude hebben gepleegd en daardoor de accountant van USF (Deloitte

USA) moedwillig hebben misleidll.

In de onderhavige procedure hebben Deloitte NL en Deloitte USA tot dusverre de

stelling betrokken dat zi1 niet over en weer stellen verantwoordelijk kunnen worden

gehouden voor elkaars werkzaamheden (Deloitte NL niet voor de werkzaamheden

van Deloitte USA en vice versa). Hun werkzaamheden verschilden in hun optiek
immers fundamenteel. In het licht van die stelling ziet SOBI niet in hoe de fraude

Jegens Deloitte USA vervolgens relevant kan zijn voor Deloitte NL. Er is geen sprake

van eenzelfde feitelijke situatie zoals bedoeld in artikel 7 Rv.

Evenmin is sprake van eenzelfde situatle rechtens. De vordering van SOBI jegens

Deloitte NL wordt beheerst door Nederlands materieel recht en is gebaseerd op

onrechtmatige daad. De vordering van Deloltte NL jegens de Waarborgen wordt
beheerst door Amerikaans recht en zal in hoofdzaak berusten op fraud.

Omdat geen sprake is van eenzelfde situalie, feitelijk noch rechtens, is van de

vereiste samenhang geen sprake. Gezamenlijke berechting dient om die reden

achterwege te bli;'ven12. De gedachte achter gezamenlijke behandeling is

doelmatigheid. In casu is het;uist niet doelmatig om hoofdzaak en vrijwaringszaken
gezamenlijk te behandelen, zoals SOBI hierna verder toelicht.

Vanwege het ontbreken van de vereiste samenhang is niet voldaan aan de

voorwaarden die aftikel 7 lid 2 Rv stelt. Zodoende zullen de Waarborgen met succes

kunnen betogen dat Deloitte NL de vrijwaringsvorderingen dient in te stellen bij de

volgens internationaal aanvaarde bevoegdheidsregels bevoegde rechter. In beginsel

is dat de rechter van de woonplaats van de Waarborgen. Aldus ligt het voor de hand

dat uw rechtbank zich onbevoegd zal dienen te verklaren ten aanzien van de

vrijwaringsvorderÍng van Deloitte NL.

HvJEG 13 juli 2006, zaakC-539/03 (Roche/Primus).

Zie Incidentele Conclusie Deloitte NL 9 juli 2008, sub 5 (41).

HvJEG 13 juli 2006, zaak C-539/03 (Roche/Primus), r.o. 3I-32.
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6.10 Wanneer uw rechtbank het onbevoegdheidsverweer niet zou honoreren, gaan de

Waarborgen naar alle waarschiSnlilkheid in hoger beroep en daarna eventueel in

cassatieberoep. Wanneer uw rechtbank daarentegen het onbevoegdheidsverweer wel

zou honoreren, zal Deloitte NL ongetwijfeld hoger beroep instellen van die beslissing

en daarna cassatieberoep. Substantièle vertraging van de hoofdzaak is daarmee nu

al te verwachten (daarover hierna meer).

6.11 Hoe dan ook zal als gevolg van de vrijwaringsprocedures jarenlange extra vertraging

ontstaan, hetgeen onaanvaardbaar is met het oog op het belang van SOBI bi; een

voortvarende behandeling van de (toch al complexe) hoofdzaak.

Belangenafwegi n g : onredel ijke en onnodi ge vertragin g

Indien aan de vereisten voor het toestaan van oproeping in vrijwaring in beginsel is

voldaan, dient de rechter over de te gaan tot een onderzoek van de belangen van

partijen en de eisen van een doelmatige procesvoering teneinde te kunnen

beoordelen of de oproeping tot vrijwaring in de omstandigheden van het geval op

haar plaats is en meer in het bijzonder of daarvan wellicht onredelijke of onnodige

vertraging van het geding te verwachten is.

Hiervoor heeft SOBI al toegelicht dat de vri;waringszaak niet zodanig samenhangt

met de hoofdzaak dat geli.lktijdige behandeling gewenst is. Feitelijk staat het een

geheel los van het ander, en ook juridisch gaat het om volstrekt verschillende zaken

die zeer wel onafhankelijk van elkaar kunnen worden beslist. Niets verhindert
Deloitte NL om de Waarborgen op de gewone wijze te dagvaarden en dat had zij al

geruime tijd kunnen doentt. Er is dan ook niet zodanig verband, dat toewi;zing van

het verzoek tot oproeping in vrijwaring daardoor kan worden gerechtva ardígdto .

Die rechtvaardiging ontbreekt temeer nu de beoogde vrijwaringsprocedure zal leiden

tot aanzienlijke vertraging van de hoofdzaak. Met dit laatste aspect dient rekening te

worden gehouden in het kader van de vereiste belangenafweging.

In tegenstelling tot wat in Nederland bij vrijwaringsprocedures praktijk is, kan in het

onderhavige geval niet binnen enkele weken gedagvaard worden. De Waarborgen

hebben allen woonplaats in de Verenigde Staten en zijn voor zover eisers weten (en

het de natuurlijke personen betreft) ook allen Amerikaans staatsburger.

In die zin ook: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 maart 1928, NJ 1929,609 (Eerste Tilburgse
Bontweverij).

Vgl. Gerechtshof's-Gravenhage 27 oktober 1988, NJ 1989, 910 (Hilders/Coop.
Verwa rmingsad min istratie).
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7.5 Het uitbrengen van een dagvaarding aan een Amerikaanse ingezetene vergt circa 4

tot 6 maanden. Eisers hebben dat zelf ondervonden toen zij Deloitte USA hebben

gedagvaard. Dat lerdt tot onaanvaardbare vertraging in de hoofdprocedure wanneer

de vrijwaringsprocedure gelijk op zou gaan met de hoofdprocedure.

Het feit dat de waarborg in Amerika woont en de hoofdzaak daardoor nagenoeg een

half .1aar wordt geschorst is in de lagere rechtspraak al reden geweest om een

verzoek tot oproeping in vri;waring af te wi;zents. In dit geval valt te verwachten dat

de vertraging langer zal zijn dan een half jaar. Alleen al het feit dat Deloitte NL elf

afzonderlijke partijen in vrijwaring wil oproepen zorgt voor extra complicaties:

- het is niet realistisch te verwachten dat alle betekeningformaliteiten ten aanzien

van elf buitenlandse gedaagden binnen een half jaar zijn vervuld;

- indien alle elf Waarborgen de bevoegdheid van uw rechtbank zullen betwisten

leidt dit tot elf bevoegdheidsincidenten, mogeli;k gevolgd door elf hoger beroeps-

en cassatieprocedures, ieder met hun eigen' rolcomplicaties.

Het tot de Hoge Raad uitprocederen van de vraag of uw rechtbank bevoegd is in de

vri;waringsprocedures tegen (ieder van de elf afzonderlijke) Waarborgen wegens in

Amerika begane fraud zal zeker een aantal jaren duren. Juist het feit dat de

gedragingen in het buitenland zijn begaan zal leiden tot vertraging.

I

a

Door het bevoegdheidsincident dat Deloitte NL in de onderhavige procedure heeft

opgeworpen, heeft de hoofdzaak reeds een vertraging van twee ;aar opgelopen

terwi;l de volgende twee jaar vertraging al bijna vaststaan. Wanneer voortzetting van

de hoofdprocedure afhankelijk wordt gemaakt van het gelijktijdig voeren van de

vrijwaringsprocedure zal dat tot een vertraging van vele ;aren leiden.

Indien de rechtbank toestaat dat Deloitte NL de Waarborgen in vri.;waring zou mogen

dagvaarden, zou de rechtbank tevens moeten bepalen dat behandeling van de

hoofdprocedure niet hoeft te wachten tot bevoegdheids- en andere incidenten in de

vrijwaringsprocedures uitgeprocedeerd zijn. Subsidiair doet SOBI derhalve een

beroep op artikel 2I5 Rv en verzoekt zij uw rechtbank om hoofdzaak en

vrijwaringszaak afzonderlijk te behandelen.

7.I0 Het belang van afzonderlijke behandeling wordt mede ingegeven door dat ook de

vrijwaringsprocedure zelf in dat geval trager dan normaal zal verlopen als gevolg van

betekeningformaliteiten, vertaalproblemen en de grote geografische afstandtu.

7 .71 Koftom: er is niet zodanig verband tussen hoofdzaak en vrijwaringszaken dat

toewijzing van het verzoek tot oproeping in vrijwaring daardoor kan worden

15
Rechtbank Breda22 januari 1918, NJ 1918,983.

16
Dat laatste speelt met name een rol bij (het plannen van) zittingen en getuigenverhoren.

13/t5



8.1

gerechtvaardigd, terwijl ook de belangenafweging, gelet op de vertraging die zal

ontstaan ten gevolge van de verzochte vrijwaringsprocedure, aan toewi;zing van de

vordering tot oproeping in vrijwaring in de weg staat.

L Belangenafweging: onnodige kosten

o1o.L

SOBI en AHDC gaan er vanuit dat zij in de hoofdzaak in het gelijk worden gesteld. In

het theoretische geval dat zij uiteindelijk in het ongeli.lk worden gesteld zal in

beginsel ook de vrijwaringsvordering van Deloitte NL tegen de Waarborgen worden

afgewezen. Dan ri.lst de vraag of Deloitte NL de kostenveroordeling waartoe zij in de

vrijwaringsprocedures veroordeeld wordt, mag verhalen op SOBL

Behalve de gebruikelijke proceskosten zouden, bij het toestaan van de door Deloitte

NL gevraagde oproeping in vrijwaring, aanzienlij[e extra kosten gemaakt worden,

waarbij te denken valt aan de kosten van vertalingen, de kosten van reis en verblijf

tussen de Verenigde Staten en Nederland en andere kosten die bij de gebruikelijke,

zich binnen Nederland afspelende, vrijwaringsprocedures niet optreden.

Gezien deze kosten heeft SOBI een te respecteren belang bi; haar verzet tegen de

gevorderde oproeping in vrijwaring.

SOBI wijst er bovendien op dat Deioitte NL haar schade dient te beperken. In het

onderhavige geval houdt dat in dat Deloitte NL in de beoogde vrijwaringsprocedures

slechts een verklaring voor recht zou mogen vragen en geen geldvorderingen zou

mogen instellen. Als gevolg van het liquidatietarief en griffierechtenstelsel worden bij

zaken die geldvorderingen van aanzienlijke waarde betreffen immers substantieel

hogere proceskosten (griffierecht en salaris advocaat) gehanteerd dan bij

vorderingen van onbepaalde waarde. Wanneer Deloitte NL jegens de Waarborgen

geldvorderingen zou instellen zouden (uitgaande van elf vri;waringsprocedures) de

totale proceskosten daarmee onnodig tot enkele honderdduizenden euro's kunnen

oplopen waarna het gevaar zou kunnen ontstaan dat Deloitte NL die onnodige kosten

op SOBI of AHDC zou willen verhalen. Voor zover nodig geldt dit ook als

waarschuwing aan het adres van Deloitte NL om zulks achterwege te laten.

8.3

8.5 Het schadebeperkingbeginsel brengt tevens mee dat Deloitte NL geen partijen

vrijwaring moet dagvaarden die geen relatie met, of invloed op, het opstellen van

jaarrekeningen van USF hebben gehad.

8.4

tn

de

B

9.

9.1

Slotopmerkingen

Deloitte NL is in het kader van de Settlement buiten schot gebleven. Deloitte NL

tracht nu bij voortduring in de onderhavige procedure door middel van incidenten en

andere vertragingstactieken te ontkomen aan inhoudelijke behandeling van de tegen

14/75



Y

J

N
i|'
t\

I

llI

-.{
J

-l
J

-'t
)

t
l-.

n
lr

Ë

f*
| --r

r{
l-
\
.-Jl-'

f-t.
i --r

I
|--.

i-'

t
r'

tr
I
F

t

haar ingestelde vorderingen. Deloitte NL maakt zich schuldig aan misbruik van
(proces)recht. Haar incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zou ook om díe
reden dienen te worden afgewezen.

9.2 SOBI stelt prijs op een spoedige beslissing in dit vrijwaringsincident.' Zij verzoekt uw
rechtbank om geen repliek dupliek toe te staan (indien Deloitte NL daarom vraagt).

MET CONCLUSIE:

fn de hoofdzaak:

SOBI vraagt akte van de overgelegde productie B.

In het vrijwaringsincident:

SOBI verzoekt uw rechtbank om bij vonnis Deloitte NL niet ontvankelijk te verklaren in haar
incidentele vordering tot oproepilg in vrijwaring, althans (primair) deze vordering af te
'wijzen, althans (subsidiair) bij toewijzing op de voet van artikel 215 Rv te bepalen dat
hoofdzaak en vrijwaringszaak afzonderlijk zullen worden behandeld, met veroordeling van
Deloitte NL in de kosten van het incident, alsmede om dit vonnis voor wat betreft de
proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
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