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Aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 

MET SPOED 

VERZOEKSCHRIFT TOT HET VERLENEN VAN VERLOF VOOR HET LEGGEN VAN G..«hl"' """""' .•.rnl~9 

CONSERVATOIR BESLAG ONDER DERDEN EX ARTIKEL 7I8 JO. ARTIKEL 475 VAN Hlil'll:"'.·."'~ .. ' . "'" w~ . 
WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (RV.); D·: _;if'e IJvl)._. 
tevens CONSERVATOIR BESLAG OP ROERENDE GOEDEREN EX ARTIKEL 711 Rv; 
tevens CONSERVATOIR BESLAG OP AANDELEN EX ARTIKEL 715 JO. 474c RV; ~ 
tevens HOUDENDE VERZOEK OM BESLAG TE MOGEN LEGGEN OP ALLE DAGEN EN UREN 
EX ARTIKEL 15 LID 3 RV JO 700 LID 2 EN EEN BEWAARDER AAN TE STELLEN 

Geeft eerbiedig te kennen: 

L de rechtspersoon naar Nederlands recht CONOCOPHILLIPS PETROZUA TA B.V., statutair 
gevestigd te Anna van Buerenplein 41, 2595 DA, 's-Gravenhage, Nederland, hierna te noemen "CPZ", 

te dezer zake domicilie kiezende te ten kantore van de advocaten nn'. K. Frielink en mr. J.C. Maris (BZSE 
Advocaten) aan Mahaaiweg 7a te Curaçao, elk van hen door CPH en CPZ met het recht van substitutie als 
gemachtigde aangesteld, bepaaldelijk om voor en namens hen dit verzoekschrift in te dienen en zullen optreden 
naast mrs. J.K. van Hezewijk en A.E. Coelen, van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 
1077 XZ te Amsterdam; 

Gerekwestreerden in deze procedure zijn: 

1. de rechtspersoon naar het recht van Venezuela PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., statutair 
gevestigd aan de Avenida Libertador, Edificio Petróleos de Venezuela, Urb. La Campifta, Caracas, 
Venezue1a, hietna te noemen ''PDVSA"; en 

2. de rechtspersoon naar het recht van Venezuela PDVSA PETRÓLEO S.A., statutair gevestigd aan de 
Avenida Libertador, Edificio Pen·óleos de Venezuela, Urb. La Campifia, Caracas, Venezuela, hierna te 
noemen "PDVSA Petróleo". 

dat CPZ het hierna te noemen verzoek doet op de volgende gronden: 
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1. DE PARTIJEN 

Verzoekster 

1 Verzoekster ConocoPhillips Petrozuata B.V. (CPZ) is een Nederlandse vennootschap. CPZ is een 
100% dochtennaatschappij van ConocoPhillips Company, een vennootschap opgericht naar het recht 
van de Staat Delaware, Verenigde Staten. ConocoPhillips is een onderneming die actief is in de 
exploitatie van olie en gas. 

Gerekwestreerden 

2 Gerekwestreerde PDVSA is de nationale oliemaatschappij van Venezuela. Het is een naar 
Venezolaans recht opgerichte vennootschap, met de Venezolaanse staat als enig aandeelhouder. 

3 Gerekwestreerde PDVSA Petróleo is een naar Venezolaans recht opgerichte vennootschap en is een 
100% dochtermaatschappij van PDVSA. 

2. ACHTERGROND VAN DIT VERZOEKSCHRIFT 

4 Het verzoek van CPZ tot het verlenen van verlof voor het leggen van beslag is gebaseerd op de 
uitkomst van een langdurige arbitrageprocedure tussen partijen. Bij die arbitrageprocedure waren niet 
alleen verzoekster CPZ en gerekwestreerden, maar ook een andere vennootschap uit de 
ConocoPhillips groep: Phillips Petroleum Company Venezuela Limited ( CPH) en een andere 
dochtervennootschap van PDVSA: Corpoguanipa S.A. 

5 Op 24 april 2018 heeft een scheidsgerecht overeenkomstig de Rul es of Arbitration van de 
Internationale Kamer van Koophandel (/CC) zoals die gelden sinds 1 januari 2012 ten gunste van 
CPI-1 en CPZ vonnis gewezen (het Arbitraal Vo1111is) 1• Het scheidsgerecht heeft bepaald dat de 
gerekwestreerden aan CPZ een bedrag van USD 489.334.468,872 (te vermeerderen met rente) aan 
schadevergoeding dient te betalen. CPZ zal op korte tennijn een verzoek tot tenuitvoerlegging van 
het Arbitraal Vonnis ( exequaturverzoek) indienen in onder meer Curaçao, Bonaire, St. Maarten en 
Aruba. Een dergelijk exequaturverzoek is op 26 april reeds in Nederland ingediend bij het 
Gerechtshof Den Haag. Vooruitlopend op het verlof om het Arbitraal Vonnis te executeren wenst 
CPZ haar mogelijkheid om te kunnen executeren zeker te stellen middels het leggen van beslag op 
vermogensbestanddelen van gerekwestreerden. 

1 Een afschrift van het Arbitraal Vonnis is als Productie 1 bij dit verzoekschrift gevoegd. 

2 Zie randnummer 1163 Arbitraal Vonnis. 
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REDENEN WAAROM het U Edelachtbare behage, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen 
en uren: 

1. CPZ (zonder verplichting tot het stellen van zekerheid), ter verzekering van de vordering als begroot, 
verlof te verlenen conservatoir beslag te leggen op: 

(i) Al hetgeen Refineria di Korsou N.V. aan PDVSA en/of PDVSA Petróleo 
verschuldigd is of uit hoofde van een reeds bestaande rechtsverhouding verschuldigd 
zal worden, alsinede alle roerende zaken, althans aandelen in roerende zaken, die 
onder Refineria di Korsou N.V. berusten en die toebehoren aan PDVSA en/of 
PDVSA Petróleo, waaronder in het bijzonder olie of olieproducten eigendom van 
PDVSA en/of PDVSA Petróleo die in opslag wordt gehouden bij of zich bevinden op 
terreinen van Refineria di Korsou N.V" te gevestigd te Pletterijweg Oost 1, Ara Hili 
Top Building 2' verdieping, Willemstad, Curaçao althans het aandeel van PDVSA 
en/of PDVSA Petróleo in die olie of olieproducten; 

(ii) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip AFRA OAK, waarvan CPZ aanneemt dat dit 
schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de haven van 
Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone, alsmede derdenbeslag 
onder Navig8 Pte Ltd., waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, op 
alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of roerende 
zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft en/of uit 
een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van PDVSA 
Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

(iii) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip EUROPRIDE, waarvan CPZ aanneemt dat 
dit schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de haven van 
Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone, alsmede derdenbeslag 
onder Eurotankers Ine., waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, op 
alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of roerende 
zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft en/of uit 
een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van PDVSA 
Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

(iv) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip OCEAN ELEGANCE, waarvan CPZ 
aanneemt dat dit schip binnenkmt zal aanmeren in de haven of in het gebied van de 
haven van Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone, alsmede 
derdenbeslag onder International Andromeda, waarvan CPZ begrijpt dat dit de 
operator van dit schip is, op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, 
waardepapieren en/of roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde
beslagene onder zich heeft en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
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rechtstreeks zal verkrijgen van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds 
nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal 
verkrijgen voor, respectievelijk schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of 
PDVSA; 

(v) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip SONANGOL KALANDULA, waarvan CPZ 
aanneemt dat dit schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de 
haven van Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone, alsmede 
derdenbeslag onder Stena Sonangol Suexmax Pool, waarvan CPZ begrijpt dat dit de 
operator van dit schip is, op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, 
waardepapieren en/of roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde
beslagene onder zich heeft en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks zal verkrijgen van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds 
nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal 
verkrijgen voor, respectievelijk schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of 
PDVSA; 

(vi) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip !CARGO, waarvan CPZ aanneemt dat dit 
schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de haven van 
Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone alsmede derdenbeslag onder 
PDV Marina SA, waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, op alle 
voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of roerende 
zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft en/of uit 
een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van PDVSA 
Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

(vii) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip BRITISH CYGNET, waarvan CPZ 
aanneemt dat dit schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de 
haven van Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone alsmede 
derdenbeslag onder BP Plc, waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, 
op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of 
roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft 
en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van 
PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

( viii) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip JAG PUNIT, waarvan CPZ aanneemt dat dit 
schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de haven van 
Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone alsmede derdenbeslag onder 
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Great Eastem Shipping Co Ltd, waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit 
schip is, op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren 
en/ofroerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich 
heeft en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen 
van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande 
rechtsverhouding rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen 
voor, respectievelijk schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

(ix) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip PERICLES, waarvan CPZ aanneemt dat dit 
schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied de haven van Willemstad 
dan wel zich bevindt binnen de 12 mijls zone alsmede derdenbeslag onder Dynacom 
Tankers Management Ltd, waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, 
op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of 
roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft 
en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van 
PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/of PDVSA; 

(x) De lading olie of olieproducten in eigendom van PDVSA Petróleo en/of PDVSA, 
althans het aandeel van PDVSA Petróleo en/of PDVSA in die olie of olieproducten, 
die wordt gehouden aan boord van schip LONE. STAR, waarvan CPZ aanneemt dat 
dit schip binnenkort zal aanmeren in de haven of in het gebied van de haven van 
Willemstad dan wel zich bevindt binnen de 12 mij Is zone alsmede derdenbeslag onder 
Stealth Maritime Corp SA, waarvan CPZ begrijpt dat dit de operator van dit schip is, 
op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of 
roerende zaken (niet zijnde registergoederen), die de derde-beslagene onder zich heeft 
en/of uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen van 
PDVSA Petróleo en/of PDVSA, dan wel uit een reeds nu bestaande rechtsverhouding 
rechtstreeks onder zijn/haar berusting heeft en/of zal verkrijgen voor, respectievelijk 
schuldig zijn of worden aan PDVSA Petróleo en/ofFDVSA; 

(xi) Beslag op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of 
roerende zaken (niet zijnde registergoederen) die PDVSA en PDVSA Petróleo hebben 
of uit reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zullen verkrijgen op Giro Bank 
International N.V. (adres: Scharlooweg 35 te Curaçao) en Blue Bank International 
N.V. (adres: Zeelandia Office Park, Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Curaçao); en 

(xii) Beslag op alle voor zodanig beslag vatbare gelden, vorderingen, waardepapieren en/of 
roerende zaken (niet zijnde registergoederen) die PDVSA en PDVSA Petróleo hebben 
of uit reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zullen verkrijgen op Refineria 
!sla (Curazao) (adres: Refinery, AV. Libertador, La Campina, Apdo. 169, Emmastad, 
Curaçao) waaronder in het bijzonder olie of olieproducten eigendom van PDVSA 
en/of PDVSA Petróleo die in opslag wordt gehouden bij of zich bevinden op terreinen 
van Refineria !sla, althans het aandeel van PDVSA en/of PDVSA Petróleo in die olie 
of olieproducten; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Verzoekster toe te staan om de hiervoor onder l(i) en l(xi) genoemde beslagen binnen een periode van 
6 weken na eerste beslag maximaal 4 maal te herhalen; 

De vordering van CPZ op PDVSA en PDVSA Petróleo, op grond van het vonnis te begroten op USD 
636.134.808, bestaande uit USD 489.334.468,87 in geleden schade vermeerderd met rente en kosten, 
op basis van artikel 65 Procesreglement 2016 

Tevens verzoekt CPZ het Gerecht te bepalen dat de deurwaarder op voet van artikel 766 jo. 446 Rv een 
geschikte bewaarder kan aanstellen en te bepalen dat, indien een dergelijke bewaarder is aangesteld, de 
in beslag genomen goederen dienen te worden afgegeven aan, althans in de macht gebracht dienen te 
worden van, de aldus aangestelde bewaarder. 

De termijn waarbinnen de vordering in de bodemprocedure dient te zijn ingediend te bepalen op drie • 
maanden vanaf het moment van eerste beslaglegging. 

4 mei 2018 

// 

G~ma'~htigde 
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T egestaa als verzocht, aarbij het bedrag waarvoor beslag mag worden gelegd wordt begroot op a:m::.. 
S o · . 9 b 8 ~ waarbij dit beslag op de olie of olieproducten in 

schepen en op banktegoeden ten hoogste 3 maal binnen een periode van :::x:;i dagen na het 
eerste beslag mag worden herhaald. Dii:. LL..(:- 1-.e.I- 00_9 \'ëlW0.C- V"l'\ ee., laeh~l\ e._ ( eç.ln b :
Met vaststelling van de termijn voor het instellen van de eis in hoofdzaak op .3 .,..,J;,:n/maanden. Laed eG_":J, 

Beveelt dat de in het verzoekschrift bedoelde zaak of zaken (tevens) ter gerechtelijke bewaring zullen worden 
afgegeven aan de kapiteins van de respectievelijke schepen, dan wel door de deurwaarder aangewezen personen 
die hierbij tot bewaarder wordt aangewezen 

Met bepaling dat de deurwaarder bij beslaglegging of op een later moment een geschikte bewaarder kan 
aanstellen over de in beslag te nemen goederen die zich op land bevinden indien hij daaitoe aanleiding ziet, 
waarna de in beslag genomen goederen dienen te worden afgegeven aan, althans in de macht gebracht dienen te 
worden van, ldus aangestelde bewaarder. 

Curacao a mei 2018. 


