
Inleiding

Doelstelling

Het internationaal privaatrecht heeft betrekking op de bevoegdheid van de rechter
in internationale gevallen, het toepasselijke recht op internationale rechtsverhoudingen
en op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen.
In dit onderzoek staat het toepasselijke recht centraal op enkele internationale rechts-
verhoudingen waarbij een zeeschip is betrokken. Indien internationaal eenvormige
regels niet bestaan of niet alle aspecten van een rechtsverhouding beheersen, wordt
het toepasselijke recht aangewezen door conflictregels.

Het primaire doel van het internationaal privaatrecht is het bieden van een doel-
matige en rechtvaardige regeling van het door rechtsverscheidenheid gecompliceerde
internationale rechtsverkeer.1 Er bestaan verschillende theorieën over de vraag hoe
een doelmatige en rechtvaardige regeling van het internationale rechtsverkeer kan
worden bereikt.2 De in Europa nog steeds heersende methode is de methode van Von
Savigny waarbij het uitgangspunt is dat bij iedere rechtsverhouding het nauwst verbon-
den recht moet worden gevonden. Om een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresul-
taat te kunnen bieden, dient een conflictregel het resultaat te zijn van een gebalanceer-
de afweging van de verschillende belangen die ten aanzien van het betreffende rechts-
feit spelen. Ten aanzien van een zeeschip spelen er vele verschillende belangen. Te
denken valt daarbij aan de belangen van de eigenaar van het schip, van de lading-
belanghebbenden, van de vlaggestaat en van de havenstaat. Deze veelheid aan belangen
maakt het toetsingskader voor conflictregels voor het zeeschip gecompliceerd. De
afweging van de verschillende belangen is vooral een politieke. Naast de veelheid
aan belangen kent het zeeschip nog meer bijzonderheden. Het bijzondere karakter
van het zeeschip kent verschillende aspecten. Ten eerste heeft een zeeschip een
commercieel karakter. Het zeeschip is een onmisbaar onderdeel van de internationale
handel. In de tweede plaats vormt een zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leef-
gemeenschap. Als gevolg daarvan bestaat tussen de plaats waar het schip zich bevindt
en puur interne aangelegenheden aan boord vaak nauwelijks een band. Het derde aspect
van het bijzondere karakter van een zeeschip bestaat uit haar mobiliteit. De reden
van het bestaan van schepen is gelegen in hun mogelijkheid zich te verplaatsen.
Schepen kunnen zich bewegen van de ene jurisdictie naar de andere jurisdictie en

1 Meijers 1954-1955, p. 384 e.v.; Dubbink 1973, p. 63-72; De Boer 1996, p. 3-58; Pontier (diss.)
1997; Strikwerda 2005, p. 2; Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 1.

2 Ten Wolde 2005a, p. 22-27.
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kunnen zich ook buiten iedere nationale jurisdictie op volle zee bevinden. De vierde
karaktereigenschap van het zeeschip bestaat uit haar internationaliteit. Het zeeschip
heeft door de constante verplaatsing van het schip en de verschillende nationaliteiten
van eigenaren, rompbevrachters, onderbevrachters, ladingbelanghebbenden, bemanning
en vele andere betrokken personen verbindingen met vele landen. Tenslotte bestaat
een bijzonderheid van het zeeschip uit haar registratie. Door deze teboekstelling
verkrijgt het zeeschip met al haar internationale connecties, met één bepaalde Staat,
de registerstaat, toch een band met een meer continu karakter.

Dit onderzoek heeft ten doel te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, de gewone
conflictregels rekening houden met alle belangen die aan een zeeschip zijn verbonden
en met de bijzondere aspecten van het zeeschip. De vraag is of voor het zeeschip
eigen conflictregels nodig zijn om op een rechtvaardige en doelmatige wijze het
toepasselijke recht te kunnen vinden.

Onderwerp van dit onderzoek

In dit onderzoek wordt het conflictenrecht van enkele rechtsgebieden beschouwd. De
behandelde onderwerpen betreffen het goederenrecht, het onrechtmatige daadsrecht
en het recht op ‘global limitation’. De keuze voor juist deze drie onderwerpen is
gebaseerd op de onvolledigheid van de internationaal eenvormige regels op deze
terreinen en de recente of op handen zijnde nieuwe conflictregels op deze gebieden
zoals neergelegd in het ontwerp voor de Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-
WCG), de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)3 en het ontwerp voor
de Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (ontwerp-Rome II).4

Sinds 1 mei 1993 geldt de Wet van 18 maart, houdende enige bepalingen van
international privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het
luchtrecht (hierna ook te noemen: de Wet conflictenrecht zeerecht).5 In deze wet staan
conflictregels die voor enkele, maar niet alle, rechtsverhoudingen waarbij een zeeschip
is betrokken het toepasselijke recht aanwijzen. Drie van deze artikelen zijn met name
van belang voor dit onderzoek. In art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht wordt
het toepasselijke recht op goederenrechtelijke rechten op een teboekstaand zeeschip
aangewezen. Art. 3 heeft betrekking op het recht van voorrang en de rangorde van
vorderingen ingeval van verhaal op het schip. In art. 7 staat de conflictregel voor de
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aanraking tussen schepen.

3 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

4 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in januari 2006.
5 Stb. 1993, 168. Gewijzigd door de Wet van 26 januari 1995, Stb. 1995, 71 welke in werking is

getreden op 1 oktober 1996. Door de laatste wet werd art. 8 Wet conflictenrecht zeerecht toegevoegd
waardoor de Wet conflictenrecht zeerecht ook een bepaling bevat voor luchtvaartuigen.
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In dit onderzoek staat telkens het teboekstaande zeeschip centraal. Naar Nederlands
recht worden onder zeeschepen verstaan: schepen die teboek staan in het in art. 193
van Boek 8 BW genoemde register, alsmede de schepen, die noch in dit register, noch
in het in art. 783 van Boek 8 BW genoemde register teboek staan en blijkens hun
constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.6 Niet-teboek-
staande zeeschepen, zoals zeiljachten, zijn buiten dit onderzoek gelaten omdat een
aanzienlijk deel van de onderwerpen, zoals aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen,
globale beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling en staking aan boord van
schepen geen betrekking hebben op dergelijke schepen. Binnenschepen zijn buiten
het bestek van dit onderzoek gelaten omdat zij een geheel ander karakter hebben dan
zeeschepen. De bijzondere eisen die het zeeschip stelt aan het conflictenrecht in
verband met het varen op volle zee en de mogelijkheid van registratie in een open
registerstaat gelden niet of in veel mindere mate voor binnenschepen.

Centrale vraagstelling

Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe de conflictregels luiden die recht doen
aan het bijzondere karakter van het zeeschip. Daarbij komt de toepassing aan de orde
van de huidige conflictregels die verwijzen naar de toepassing van de:
- lex registrationis op goederenrechtelijke rechten;
- lex causae en lex rei sitae op de goederenrechtelijke aspecten van het eigendoms-

voorbehoud;
- lex causae en lex rei sitae op het recht van retentie;
- lex registrationis en lex causae op het recht van voorrang;
- lex registrationis en Nederlands recht op de rangorde;
- lex registrationis en lex causae op de verhaalbaarheid;
- lex loci delicti op aanraking tussen schepen in territoriale wateren;
- lex fori op aanraking tussen schepen op volle zee;
- lex loci delicti op onrechtmatige daden in territoriale wateren;
- lex registrationis op onrechtmatige daden op volle zee;
- lex loci delicti of lex registrationis op global limitation.

Terminologie

Ieder deel van dit onderzoek begint met een beschrijving van het betreffende onder-
werp. Voor een goed begrip van de materie wordt in elk deel eerst kort het Nederland-
se materiële recht met betrekking tot het betreffende onderwerp beschreven waarna
het eenvormige recht en de conflictregels uitgebreid aan de orde komen. Op deze wijze
wordt de terminologie die in een bepaald deel wordt gehanteerd in het betreffende
deel zelf uitgelegd. In elk deel komen termen voor die aangeven naar welk recht de

6 Art. 2 lid 1 van Boek 8 BW.
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conflictregels verwijzen. Het is daarom functioneel om deze termen hier al te defi-
niëren:
- lex causae: het recht dat op de rechtsverhouding van toepassing is;
- lex concursus: het recht van de staat waar de faillissementsprocedure wordt

gevoerd;
- lex contractus: het recht dat op de overeenkomst toepasselijk is;
- lex loci delicti: het recht van de staat waar de onrechtmatige daad plaatsvindt of

waar de schade zich voordoet;
- lex executionis: het recht van de staat waar de executie van het schip plaatsvindt;
- lex fori: het recht van de staat waar wordt geprocedeerd;
- lex loci non laboris: het recht van de staat waar een staking plaatsvindt;
- lex registrationis: het recht van de staat waar het schip teboek staat;
- lex rei sitae: het recht van de staat waar het schip zich bevindt.

Opbouw en structuur

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Elk van deze delen is onderverdeeld in verschil-
lende hoofdstukken. De eerste hoofdstukken van de verschillende delen dienen ter
verkenning van het onderwerp en geven een inleiding in de vele verschillende rechts-
bronnen. In de hoofdstukken die daarop volgen volgt een kritische inhoudelijke
bespreking van het onderwerp waarop het betreffende deel betrekking heeft. Deel I
heeft betrekking op rechten met goederenrechtelijke kenmerken en op voorrang en
verhaal van vorderingen op het zeeschip. Na een inleiding in hoofdstuk 1 van deel
I staat het Nederlandse materiële recht met betrekking tot goederenrechtelijke rechten
op schepen centraal in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt het toepasselijke recht op
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen aan de orde. Het vierde hoofdstuk heeft
betrekking op het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is en
op de vraag wat de rangorde tussen voorrechten is. In hoofdstuk 5 wordt aandacht
besteed aan het conflictenrecht voor verhaal en voorrang van vorderingen op het
zeeschip. Tot slot komt in hoofdstuk 6 het Nederlandse materiële recht en het conflic-
tenrecht met betrekking tot de verhaalbaarheid van vorderingen op een zeeschip aan
de orde.

Deel II heeft betrekking op delictuele aansprakelijkheid. In hoofdstuk 1 wordt
deel II ingeleid. In hoofdstuk 2 van deel II worden het eenvormig recht en de bijzon-
dere conflictregels voor aanvaring uiteen gezet. In hoofdstuk 3 wordt vervolgd met
het eenvormig recht en de conflictregels voor externe onrechtmatige daden anders
dan aanraking tussen schepen. In het vierde hoofdstuk worden het toepassingsgebied
en de inhoud van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) geanalyseerd.
In hoofdstuk 5 volgt een waardering van de toepassing van de WCOD op het zeeschip.
Hoofdstuk 6 heeft betrekking op het Voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contrac-
tuele verbintenissen (ontwerp-Rome II).
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In deel III van het onderzoek staat het recht op global limitation centraal. Na een
inleiding op het begrip global limitation in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 aandacht
besteed aan de algemene beperkingsverdragen. In hoofdstuk 3 staan de bijzondere
beperkingsverdragen centraal. In hoofdstuk 4 worden de verhoudingen tussen de
beperkingsverdragen geanalyseerd. In hoofdstuk 5 staat het recht van de schuldenaar
om fonds te vormen centraal. In hoofdstuk 6 komt de bevoegdheid van de rechter
inzake een beperkingsverzoek aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de
erkenning van een in het buitenland verkregen beperkingsbeslissing en de erkenning
van een in het buitenland gevormd fonds. Hoofdstuk 8 heeft tenslotte betrekking op
de conflictregels voor global limitation.

Elk van de drie delen wordt afgesloten met een conclusie ten aanzien van de vraag
in hoeverre met betrekking tot de in dat deel besproken onderwerpen de bijzondere
eigenschappen van het zeeschip bijzondere conflictregels voor het zeeschip vereisen.
Na alle drie delen wordt het onderzoek afgerond met een eindconclusie ten aanzien
van de centrale vraag in hoeverre het bijzondere karakter van het zeeschip speciale
conflictregels vereist. Tot slot volgt een Nederlandse en een Engelse samenvatting
van het geheel.

Rechtsvergelijking

In dit onderzoek staat de situatie centraal dat de Nederlandse rechter het toepasselijke
recht dient vast te stellen op een internationale rechtsverhouding waarbij een zeeschip
is betrokken. In de eerste plaats zal de rechter bepalen of internationaal eenvormige
regels van toepassing zijn. Bij de bespreking van deze internationale regels zal de
Nederlandse invulling van die regels centraal staan waarbij wordt gewezen op de
verdragsconforme uitleg. Indien internationaal eenvormige regels geen (volledig)
antwoord geven, dient het toepasselijke nationale recht aangewezen te worden door
middel van conflictregels. De Nederlandse rechter past Nederlandse conflictregels
toe. Ter inspiratie voor mogelijke verbeteringen van de Nederlandse conflictregels
wordt met name gekeken naar de Engelse jurisprudentie. Deze keuze voor het Engelse
recht is gebaseerd op het feit dat vele maritieme zaken in Londen worden beslecht
en de literatuur die er over dit onderwerp bestaat, dientengevolge met name betrekking
heeft op deze Engelse uitspraken. Vanwege de vrij beperkte hoeveelheid internationale
literatuur zal niet zo zeer een vergelijking plaats vinden met een bepaald rechtsstelsel
maar veeleer een vergelijking met verschillende stromingen die in de internationale
literatuur over een bepaald onderwerp bestaan.

Belang van het onderzoek

Meer dan tien jaren zijn verstreken sinds het in werking treden van de Wet conflicten-
recht zeerecht op 1 mei 1993. Sinds die datum zijn er vele nieuwe internationaal
eenvormige regels, zoals het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag van
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1976,7 en conflictregels, zoals de WCOD, bijgekomen die mede van toepassing zijn
op het zeeschip. De verhoudingen tussen de verschillende eenvormige regels en
conflictregels zijn niet voldoende duidelijk. Een onderzoek naar in de eerste plaats
de verhoudingen tussen de verschillende eenvormige regels, tussen de eenvormige
regels en de conflictregels en tussen de conflictregels onderling en in de tweede plaats
de vraag in hoeverre het bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen
van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor internationale
rechtsverhoudingen aan land, was daardoor gerechtvaardigd.

Het manuscript van dit proefschrift is afgesloten in januari 2006. Met nadien
verschenen literatuur en jurisprudentie kon slechts incidenteel rekening worden
gehouden.

7 Het verdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. Het Koninkrijk der Nederlanden
is toegetreden op 15 mei 1990. Het verdrag is in het Koninkrijk in werking sinds 1 september 1990.
Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in Nederland. De tekst van het verdrag is
te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het protocol van 1996 is
in werking getreden op 13 mei 2004. Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij bij dit
Protocol. De tekst van het protocol van 1996 is te vinden in Trb. 1997, 300. Zie ook: International
Transport Treaties.




