
1 Inleiding

1.1 Onderwerp en doel van dit deel

Het doel van dit deel is meer inzicht te geven in de verhouding tussen het eenvormig
recht en de conflictregels en tussen de verschillende conflictregels voor goederenrechte-
lijke rechten en voorrang en verhaal van vorderingen op zeeschepen. Onderzocht zal
worden of de bestaande conflictregels een gebalanceerde afweging vormen van de
verschillende belangen die bij een zeeschip spelen om zo een doelmatige en rechtvaar-
dige regeling van het internationale rechtsverkeer te kunnen bieden. Indien en waar
de conflictregels het bijzondere karakter van het zeeschip onvoldoende in acht nemen,
zal een aanbeveling worden gedaan tot verbetering van de huidige conflictregels.

Twee verschillende hoofdonderwerpen komen in dit deel aan de orde. In de eerste
plaats staat het toepasselijke recht op het eigendomsrecht en andere goederenrechtelijke
rechten op een schip centraal. Binnen dit onderwerp vallen de vragen naar het toepas-
selijke recht op onderwerpen als:
- wat de inhoud van deze goederenrechtelijke rechten is;
- wat als bestanddeel van het schip mede voorwerp van die rechten is;
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een eigendomsvoorbehoud is; en
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een retentierecht is.
In de tweede plaats wordt in dit deel aandacht besteed aan het toepasselijke recht op
de vraag welke vorderingen met voorrang verhaalbaar zijn op het schip. Hierbij komen
vragen aan de orde naar het toepasselijke recht op:
- het bestaan van een vordering;
- de erkenning en de inhoud van rechten die naar een vreemd recht zijn ontstaan;
- de eventuele voorrang van een vordering;
- de onderlinge rangorde van vorderingen; en
- de mogelijkheid om een vordering op een schip te verhalen.

1.2 Plan van behandeling

Dit deel begint met een korte inleiding op het Nederlandse materiële recht met betrek-
king tot het eerste hoofdonderwerp dat aan de orde komt. Allereerst komen daarbij
de nationaliteit, de registratie, de zeebrief en de vlag van een schip aan bod. Deze
termen zijn namelijk sterk met elkaar verbonden en komen telkens terug in het verloop
van dit deel. Vervolgens wordt het Nederlandse materiële recht besproken ten aanzien



10 1 – Inleiding

van het recht van eigendom en van hypotheek, overdracht, en ten aanzien van bestand-
delen, natrekking, eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een verdrag dat voor zeeschepen
een internationaal eenvormig goederenrecht bevat. Welk nationaal recht in een inter-
nationaal geval toepasselijk is, dient daarom te worden aangewezen door conflictregels.
In art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht is de Nederlandse conflictregel voor
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen gecodificeerd inhoudende dat de lex
registrationis toepasselijk is. Ten aanzien van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht rijzen
onder meer vragen met betrekking tot het toepasselijke recht op een eigendomsvoor-
behoud op zaken aan boord van een schip en een recht van retentie op het schip.

Voorzover en waar de conflictregel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht het
bijzondere karakter van het zeeschip onvoldoende erkent, zal een voorstel tot aanpas-
sing of aanvulling van deze conflictregel voor goederenrechtelijke rechten op zee-
schepen worden gedaan. Ter inspiratie voor de verbetering van de huidige wetgeving
zal met name worden gekeken naar de Nederlandse ontwerp-Wet Conflictenrecht
Goederenrecht (ontwerp-WCG) en het daarbij horende advies van de Staatscommissie
voor het IPR van 23 december 1998.1

Het tweede onderwerp van dit deel heeft als gezegd betrekking op voorrang en
verhaalbaarheid. Voor scheepshypotheken en scheepsvoorrechten zijn met betrekking
tot deze onderwerpen internationaal eenvormige regels opgesteld. Het Koninkrijk der
Nederlanden is echter geen partij bij een van deze verdragen.

In de eerste plaats is in 1926 in Brussel de ‘International Convention for the
Unification of Certain Rules of Law Relating to Mortgages and Liens’ (Brussels
verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1926) tot stand ge-
komen.2 Het verdrag is in werking getreden op 2 juni 1931 maar het Koninkrijk der
Nederlanden is hierbij geen partij geworden.3

Voorts is in Brussel in 1967 de ‘International Convention for the Unification of
Certain Rules relating to Maritime Liens and Mortgages’ tot stand gekomen (Brussels
verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1967).4 Dit verdrag
is echter nooit in werking getreden.

Tenslotte is het Koninkrijk der Nederlanden (nog) geen partij bij de op 5 september
2004 in werking getreden ‘International Convention on Maritime Liens and Mortgages’

1 Zie voor de tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht in zijn huidige stand: Ten
Wolde 2005b, p. 24-27. Zie voor het bijbehorende Advies van de Staatscommissie IPR van 23
december 1998: www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005. Het voornemen bestaat de ontwerp-
WCG uiteindelijk op te nemen in Titel 1 van Hoofdstuk 5 van de wet houdende consolidatie van
regelgeving betreffende het internationaal privaatrecht.

2 Zie onder meer: Kriz 1963, p. 671-695.
3 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-

maritime.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.
4 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-

maritime.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag onder meer: ‘International
Uniformity of Maritime Liens and Mortgages: the 1965 New York Conference of the Comité
Maritime International’, NYULR, 1966, p. 939-963.
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van 1993 (Geneefs verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van
1993).5

Het tweede onderwerp van dit deel begint met een korte analyse van het toepas-
singsgebied en de inhoud van de genoemde eenvormige verdragen. Door deze analyse
is een vergelijking mogelijk met het Nederlandse materiële recht voor goederenrechte-
lijke rechten en voorrechten op schepen. Hoe groter de verschillen tussen het Neder-
landse materiële recht en de internationaal eenvormige regels zijn, des te groter is
immers het belang van conflictregels.

Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal van vorderingen op
zeeschepen is niet gebaseerd op een van de genoemde zeerechtelijke verdragen maar
op een binnenvaartverdrag. Dit verdrag is de ‘Convention Rélative à l’immatriculation
des bateaux de navigation intérieure’6 (Geneefs binnenvaartverdrag van 1965) en
het bijbehorende ‘Protocol Nr. 1 rélative aux droits réels sur les bateaux de navigation
intérieure’ (eerste protocol). Onderzocht zal worden of het Geneefs binnenvaartverdrag
van 1965 en het bijbehorende eerste protocol het bijzondere karakter van het zeeschip
voldoende in acht neemt of dat ten aanzien van het zeeschip op bepaalde punten een
afwijkende regeling wordt verlangd.

Bij gebrek aan internationaal eenvormige regels voor voorrecht en verhaal op
zeeschepen zijn in het Nederlandse recht conflictregels ontwikkeld die het toepasselijke
recht op de voorrang en de rangorde van vorderingen aanwijzen. Deze conflictregels
zijn voor een deel neergelegd in art. 3 van de Wet conflictenrecht zeerecht. In art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de lex
registrationis. Als gevolg hiervan kan de vraag worden gesteld wat er met de voor-
rangsrechten en verhaalsrechten op een schip gebeurt indien een schip in een ander
register wordt ingeschreven. Deze situatie waarin sprake is van wijziging van de
feitelijke gegevens is te vergelijken met de situatie waarin roerende zaken anders dan
een schip worden verplaatst over landsgrenzen. De problemen die dan rijzen bij de
toepassing van de lex rei sitae-regel en de oplossingen die daarvoor zijn ontworpen,
zullen worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen die kunnen rijzen bij
wijziging van de registratie van het schip. Met betrekking tot de functionaliteit van
de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht rijzen voorts nog enkele andere
vragen:
- Is de cumulatieve toepassing van de lex causae en de lex registrationis op de vraag

of een vordering bevoorrecht is rechtvaardig en doelmatig?

5 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT of http://www.treaty.un.org, geraad-
pleegd in september 2005.

6 Nederland heeft het verdrag van 1965 ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet
van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24
juni 1982 in werking getreden. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking
getreden. Zie voor de tekst van het verdrag ITT . Partij bij het verdrag van 1965 en het eerste protocol
zijn: Nederland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. België en Duitsland
zijn dus met name geen partij. Zie Parlementaire Geschiedenis (PG) Boek 8 BW, p. 691-708 en
Flach 2001, noot 302.
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- Verdient de toepasselijkheid van de lex registrationis op de rangorde de voorkeur
boven de toepasselijkheid van de lex executionis?

- Is de rol van het Nederlandse recht bij de bepaling welke vorderingen boven
hypotheek zijn gerangschikt gerechtvaardigd met het oog op de Nederlandse
belangen in de zeescheepvaart?

- Is de cumulatieve toepassing van de lex causae en de lex registrationis op de vraag
of een vordering verhaalbaar is op het schip rechtvaardig en doelmatig?




