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Aanzegging ex artikel 3a, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

14 februari 2014

Gerechtsdeurwaarder S. Schellekens, werkzaam bij Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders, 
gevestigd te Capelle aan den IJssel, Cypresbaan 2-6, 2908 LT, heeft mij op 29 januari 2014 in kennis 
gesteld van een door hem ontvangen opdracht tot het leggen van (executoriaal) beslag onder de 
Federatie van Verenigde Arabische Emiraten, gevestigd te Abu Dhabi.
Het voornemen tot het leggen van dit beslag vindt zijn grond in twee vonnissen van de kantonrechter 
de ’s-Gravenhage van respectievelijk 21 en 23 augustus 2012, met als eisende partij van M.S.A.M, 
werknemer van de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Arabische 
Emiraten zijn bij deze vonnissen veroordeeld tot (schade)vergoeding. Bij e-mail van 3 februari heeft de 
Gerechtsdeurwaarder mij bericht dat mogelijk beslag zal worden gelegd op de kerosine in een 
vliegtuig van het staatshoofd van de Verenigde Arabische Emiraten dat Nederland zal aandoen.

Ik acht deze ambtshandeling, na consultatie van mijn ambtgenoot van Buitenlandse zaken, in strijd 
met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Nederlandse Staat. De ambtshandeling is in strijd met 
de immuniteit die de Verenigde Arabische Emiraten op basis van artikel 19 van de United Nations 
Convention on Jurisdictional Immunities of States and their Property (VN Doc. A/RES/59/38 (2004)) 
geniet. De verdragsbepaling wordt beschouwd als een weergave van internationaal gewoonterecht.

Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet zeg ik daarom bovengenoemde 
gerechtsdeurwaarder en zijn kantoorgenoten aan dat deze ambtshandeling strijdig is met de volken-
rechtelijke verplichtingen van de Nederlandse Staat en uitvoering daarvan moet worden geweigerd. 
Dit geldt ook voor een eventueel voornemen tot executoriale beslaglegging op andere goederen 
onder de Verenigde Arabische Emiraten. Uitgangspunt is dat er een presumptie van immuniteit geldt, 
tenzij wordt vastgesteld dat de goederen van de Verenigde Arabische Emiraten niet bestemd zijn voor 
een overheidstaak (openbare dienst) en slechts worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Deze aanzegging is met onmiddellijke ingang van kracht en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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