
2 Nederlands materieel recht voor
goederenrechtelijke rechten op schepen

2.1 Nederlands materieel recht met betrekking tot de nationaliteit, registratie
en vlag van een zeeschip1

2.1.1 Inleiding

Voor de bepaling van het toepasselijke goederenrecht op een zeeschip speelt de plaats
waar het schip is geregistreerd een belangrijke rol. Alvorens verder te gaan met de
vaststelling van het toepasselijke recht, volgt hier daarom eerst een korte uiteenzetting
over de begrippen nationaliteit, registratie en vlag van het schip.

Het privaatrechtelijk registreren van een zeeschip wordt ook wel teboek stellen
genoemd. Het belang van dit openbare register is gelegen in het feit dat aan de hand
daarvan privaatrechtelijke informatie over het recht van eigendom, het recht van
hypotheek en van andere registreerbare rechten kan worden ingewonnen. In art. 194
lid 4 Boek 8 BW staat dat voor de teboekstelling in het Nederlandse register vereist
is dat het zeeschip voldoet aan de voorwaarden van art. 311 K. In het Nederlandse
scheepsregister kunnen in beginsel2 alleen schepen met de Nederlandse nationaliteit
worden ingeschreven. Een zeebrief wordt vervolgens alleen gegeven aan schepen die
zijn ingeschreven in het Nederlandse scheepsregister.3 Een zeebrief is vereist om een
haven in of uit te mogen varen, het is een soort paspoort, een nationaliteitsbewijs.
Tenslotte mag de Nederlandse vlag alleen worden gevoerd indien het schip in het
bezit is van een zeebrief. De exacte vereisten voor het hebben van de Nederlandse
nationaliteit die in art. 311 K aan een schip worden gesteld, worden hieronder uit-
gebreid uiteengezet. Daarbij zal met name aandacht worden besteed een voorstel van
wet4 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere
wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging omdat hierdoor de
vereisten voor het hebben van de Nederlandse nationaliteit zullen worden versoepeld.

1 Nederlands recht: Zoetmulder 1960, p. 40-50; Cleveringa 1961, p. 44-111; Engelhard 1979, p. 182-
184 en Engelhard 1980, p. p. 53-55; Rosendaal, p. 59-71; Piccardt en Korthals Altes 1986; Burgers
en Eshuis 1995, p. 36-42; Van Dunné 1997, p. 504-505; Verhoeven 1983, p. 345-366.

2 Zie voor uitzonderingen op dit beginsel de Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige
bepalingen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541.
De wet is in werking getreden op 22 oktober 1992. Deze wet wordt hieronder kort toegelicht.

3 Wet van 10 juni 1926, houdende nieuwe regeling van de zeebrieven.
4 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 1-4.
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2.1.2 De Nederlandse nationaliteit – art. 311 K

Op grond van art. 91 van het op 10 december 1982 te Montego-Bay totsandgekomen
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee (UNCLOS), zijn staten
verplicht de voorwaarden vast te stellen voor het verlenen van zijn nationaliteit aan
zeeschepen, voor registratie van schepen in zijn staat en voor het recht zijn vlag te
voeren. In art. 91 UNCLOS is ook bepaald dat er een wezenlijke band moet bestaan
tussen het schip en de vlaggestaat.5 Art. 94 UNCLOS vereist vervolgens dat iedere
staat doeltreffend zijn rechtsmacht en toezicht uitoefent over schepen die zijn vlag
voeren.

Sinds 1924 werd voor het hebben van de Nederlandse nationaliteit vereist dat het
schip in eigendom was van Nederlanders of van Nederlanders en andere ingezetenen
van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de zetel van het scheepsbedrijf in Nederland
was gevestigd.6 Deze regel is echter in 1994 gewijzigd naar aanleiding van het door
het Hof van Justitie van de EG gewezen Factortame II-arrest van 25 juli 1991.7

Factortame II-arrest
Het Hof van Justitie van de EG heeft zich in het Factortame II-arrest8 uitgelaten over
de vraag in hoeverre lidstaten in hun nationale wet eisen kunnen stellen aan de
registratie van zeeschepen in hun nationale register om te voldoen aan het volkenrech-
telijke vereiste van een ‘wezenlijk band’ tussen het schip en de vlaggestaat, zonder
daarbij in strijd te komen met het Gemeenschapsrecht. Het arrest is gewezen naar
aanleiding van prejudiciële vragen van de Queens Bench van de High Court of Justice
of England and Wales over de uitleg van het gemeenschapsrecht inzake het recht van
vestiging en het evenredigheidsbeginsel en het verbod van discriminatie op grond
van nationaliteit. De vragen waren gerezen naar aanleiding van een geschil over Britse
registratie van visserijschepen die aanvankelijk in het Spaanse register waren ingeschre-
ven en onder Spaanse vlag voeren. Het Hof van Justitie van de EG oordeelt in het
Factortame II-arrest:

‘1. Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht staat het aan de lidstaten (vrij WV),
overeenkomstig de algemene regels van het volkenrecht de voorwaarden vast te stellen
waaraan moet zijn voldaan voordat een vaartuig in hun register kan worden ingeschreven

5 Zie eerder al art. 5 van het Verdrag inzake de Volle Zee van 1958, Trb. 1958, 24.
6 Aanvankelijk stond in art. 311 K:

‘1.Nederlandse schepen zijn schepen welke toebehooren:
aan Nederlanders
voor tenminste twee derde gedeelte aan Nederlanders en voor het overige gedeelte aan ingezetenen
van Het Koninkrijk mits de boekhouder, zoo die er is, een in Nederland wonende Nederlander zij.
(…)
4. De zetel van het scheepsbedrijf moet in elk geval in Nederland zijn gevestigd.)’. Het hier opgeno-
men art. 311 betreft de wettekst zoals die luidde na de wet van 8 april 1976, Stb. 1976, 229.

7 Zie over de parlementaire geschiedenis van art. 311 K: Kamerstukken II 2005/06. 31 412, nr. 3.
8 Hof van Justitie van de EG 25 juli 1991 (The Queen vs Secretary of State for transport, ex parte

Factortame Ltd e.a.) PbEG 1991, C 221/89, NJ 1994, 43.
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en aan dit vaartuig het recht kan worden verleend om hun vlag te voeren, doch bij de
uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten de voorschriften van het gemeen-
schapsrecht eerbiedigen.
2. De bepalingen van het gemeenschapsrecht en inzonderheid art. 52 EEG-Verdrag verzetten
zich ertegen, dat een lidstaat voor de registratie van een vissersvaartuig in zijn nationaal
register als voorwaarden stelt dat: a) de eigenaars (legal owners and beneficial owners),
de bevrachters, de beheerders en de exploitanten van het vaartuig onderdanen van die
lidstaat of vennootschappen naar het recht van deze lidstaat zijn en dat in dit laatste geval
ten minste 75% van de aandelen in eigendom toebehoren aan onderdanen van die lidstaat
of aan vennootschappen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, en waarvan 75% van de
bestuurders onderdaan van die lidstaat zijn; en b) deze eigenaars (legal owners and
beneficial owners), bevrachters, beheerders, exploitanten, aandeelhouders en bestuurders,
naargelang van het geval, metterwoon in die lidstaat gevestigd zijn.
3. Het gemeenschapsrecht verzet zich niet ertegen, dat een lidstaat voor de registratie van
een vissersvaartuig in zijn nationaal register als voorwaarde stelt dat het vaartuig wordt
beheerd en de exploitatie ervan wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit die lidstaat. (…)’

Het Hof van Justitie heeft bepaald dat lidstaten zelf mogen bepalen welke voorwaarden
zij stellen aan inschrijving van schepen in hun register om te voldoen aan het volken-
rechtelijke vereiste van een ‘wezenlijke band’ tussen schip en vlaggestaat. Het Hof
heeft echter ook bepaald dat lidstaten het Gemeenschapsrecht daarbij moeten eerbiedi-
gen. Op grond van dat Gemeenschapsrecht mogen lidstaten voor registratie in hun
nationale register in ieder geval niet vereisen dat a) de eigenaars, de bevrachters, de
beheerders en de exploitanten van het schip onderdanen van die lidstaat of vennoot-
schappen naar het recht van deze lidstaat zijn en dat in dit laatste geval tenminste
75% van de aandelen in eigendom toebehoren aan onderdanen van die lidstaat of aan
vennootschappen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, en waarvan 75% van de
bestuurders onderdaan van die lidstaat zijn; en b) deze bovengenoemde personen in
die lidstaat zijn gevestigd. Het Factortame-II arrest is later bevestigd in het Quota-
hopping arrest.9

Wijziging van art. 311 K in 1994
Naar aanleiding van het Factortame arrest en een ‘precontentieuze’ inbreukprocedure
van de Europese Commissie tegen Nederland is art. 311 K bij wet van 22 juni 1994
op een aantal punten aangepast.10 In de eerste plaats is de kring van eigenaren ver-
ruimd. De groep natuurlijke of rechtspersonen met de Nederlandse nationaliteit is
uitgebreid tot natuurlijke of rechtspersonen met de nationaliteit van een van de EU
lidstaten of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte. In de tweede plaats is bepaald dat voldoende is dat de eigenaar
in Nederland een nevenvestiging in plaats van de hoofdvestiging van zijn of haar
onderneming heeft. De Europese Commissie bleek echter van oordeel dat ook de

9 HvJ EG 4 oktober 1991, PbEG 1991, C 246/89.
10 Bij wet van 22 juni 1994, Stb. 1994, 507 en (minimaal) gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb.

1999, 30. Zie: Kamerstukken II 1992-1993, 23 227, nr. 3 (MvT); Cleton 1994, p. 28-31.
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gewijzigde Nederlandse wet nog inbreuk maakte op het Gemeenschapsrecht. De
Nederlandse regering heeft naar aanleiding van opmerkingen van de Commissie
besloten de Nederlandse wetgeving opnieuw aan te passen. Deze aanpassing is ver-
werkt in een op 14 januari 2002 bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel betref-
fende de Wet Publiekrechtelijke registratie Zeeschepen (ontwerp-WPRZ).11 In het
voorstel werd onder meer voor inschrijving in het Nederlandse register vereist dat
het zeeschip voor tenminste tweederde deel eigendom is van een natuurlijke persoon
die de nationaliteit van een EU- of EER-Staat heeft of van een rechtspersoon die is
opgericht overeenkomstig het recht van een EU- of EER-Staat.

Op 14 oktober 2004 heeft het Hof van Justitie van de EG12 in overeenstemming
met de opvatting van de Commissie geoordeeld dat het bestaande Nederlandse art.
311 K nog steeds in strijd is met het Gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie van
de EG is van oordeel dat art. 311 K de vrijheid van vestiging van de eigenaren van
schepen beperkt doordat Gemeenschapsonderdanen die wensen te werken in de vorm
van een rederij met een bestuurder die onderdaan is van een derde land of die in een
derde land woont, worden verhinderd dit te doen. Naar het oordeel van het Hof van
Justitie kan de beperking uit art. 311 K haar rechtvaardiging niet vinden in de nood-
zaak om doeltreffend toezicht en effectieve rechtsmacht uit te oefenen over schepen
die de Nederlandse vlag voeren. Het Hof van is van oordeel dat een effectieve uitoefe-
ning van de rechtsmacht reeds is gegarandeerd wanneer als eis wordt gesteld dat het
beheer over het schip moet worden verzekerd vanuit een vestiging in Nederland door
een persoon die de bevoegdheid bezit om de eigenaar van het schip te vertegenwoor-
digen. Samengevat stelt het Hof van Justitie dat Nederland geen eisen mag stellen
met betrekking tot de nationaliteit van (1) de aandeelhouders en bestuurders van
vennootschappen die eigenaar zijn van een zeeschip dat zij in de Nederlandse registers
willen laten inschrijven, (2) van de natuurlijke personen die de dagelijkse leiding
hebben over de vestiging van waaruit in Nederland het voor de inschrijving van een
zeeschip in de Nederlandse registers noodzakelijke zeescheepvaartbedrijf wordt
uitgeoefend, (3) van de bestuurders van rederijen van in Nederland geregistreerde
zeeschepen, en evenmin eisen mag stellen ten aanzien van de woonplaats van de
bestuurders van rederijen van in Nederland geregistreerde zeeschepen.

In december 2005 is een nieuw een voorstel van wet13 ingediend tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit
zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten. Op grond
van dit voorstel zou artikel 311 als volgt komen te luiden:

11 Wet tot vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland
(Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen), Kamerstukken II 2001/02, 28 180.

12 HvJ EG, 14 oktober 2004, PbEG 2004, C 299/02, NJ 2005, 421 m.nt. MRM (Commissie van de
EG/Koninkrijk der Nederlanden). Zie ook NJB, 21 januari 2005, p. 170-171.

13 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 1-4.
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‘1. Een schip is een Nederlands schip indien voldaan wordt aan de volgende vereisten:
a. het schip is eigendom van een of meer:
1. natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie,
van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, van Zwitserland of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het
van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;
2. vennootschappen waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van
de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in art. 299lid 2-6 onder c EG-Verdrag, van een
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
of van Zwitserland toepasselijk is;
3. rechtspersonen, niet zijnde een vennootschap als bedoeld onder 2, waarop het recht van
een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld
in art. 299 lid 5 en 6 onder c EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij 1 tot en
met 5 en 6 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
toepasselijk is;
4. natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen niet bedoeld onder 1, 2,
onderscheidenlijk 3, die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging
ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat;
b. de eigenaar heeft in Nederland een hoofdvestiging of een nevenvestiging in de zin van
de Handelsregisterwet 1996;
c. een of meer natuurlijke personen die in Nederland kantoor houden zijn namens de
eigenaar verantwoordelijk voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning,
alsmede voor de daarmee verband houdende aangelegenheden en zijn dienaangaande alleen
of tezamen beslissingsbevoegd en beschikken over vertegenwoordigings-bevoegdheid, en
d. een of meer van de natuurlijke personen als bedoeld onder c of, bij verhindering, een
plaatsvervanger is bij voortduring bereikbaar en beschikt over bevoegdheden om onverwijld
te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.
2. Ingeval een schip eigendom is van een natuurlijke persoon die tevens kapitein is van
dat schip is dat schip een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid,
onderdeel a, onder 1 of onder 4 en onderdeel b, en er in Nederland aan de wal een
vertegenwoordiger van die eigenaar is die bij voortduring bereikbaar is en beschikt over
bevoegdheden om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.
3. Ingeval de eigenaar de verantwoordelijkheid over het beheer van zijn schip overdraagt
aan een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2 of onder 4, en
het beheer van dat schip voor rekening van de eigenaar geschiedt, zijn de verplichtingen,
bedoeld in lid 1 onderdelen b-d, van overeenkomstige toepassing op die vennootschap.
Het desbetreffende schip is een Nederlands schip indien aan de verplichtingen, bedoeld
in de eerste volzin wordt voldaan.
4. Een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt
gebruikt, is een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel a,
onder 1, onder 3 of onder 4 en er in Nederland aan de wal een natuurlijke persoon is met
voldoende volmacht van de eigenaar om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin
dat geboden is.’

In het nieuwe voorstel zijn de nationaliteitsvereisten die worden gesteld aan de
aandeelhouders en de bestuurders van vennootschappen en aan de natuurlijke personen
die de dagelijkse leiding hebben, vervallen. Eveneens is de voorwaarde dat de natuurlij-
ke persoon die met de dagelijkse leiding van de vestiging in Nederland is belast, de



18 2 – Nederlands materieel recht voor goederenrechtelijke rechten op schepen

nationaliteit van een EU- of EER-Staat bezit en in Nederland zijn of haar woonplaats
heeft, geschrapt. Wel is in het nieuwe voorstel vereist dat het schip in eigendom is
van een natuurlijke persoon die de nationaliteit van een EU- of EER-Staat of Zwitser-
land heeft of van een rechtspersoon waarop het recht van een EU- of EER-Staat of
van Zwitserland van toepassing is. Bovendien moet er in Nederland tenminste een
natuurlijke persoon zijn die door de eigenaar met beslissingsbevoegdheid en vertegen-
woordigingsbevoegdheid is bekleed. Dit laatste is noodzakelijk om Nederland effectief
zijn rechtsmacht te kunnen laten uitoefenen op schepen die de Nederlandse nationaliteit
hebben.

De vraag is nu of door het voorstel van de Nederlandse wetgever zoals dat in
december 2005 is ingediend de Nederlandse wet wel in overeenstemming wordt
gebracht met het Gemeenschapsrecht. In het nieuwe voorstel blijft het nationaliteits-
criterium in lid 1 onder a immers nog steeds een rol spelen, De Raad van State heeft
hierover zijn twijfels geuit.14 De Raad van State concludeert dat art. 311 lid 1 onder
a K nog steeds het risico inhoudt dat zij op gespannen voet staat met de regels inzake
de vrijheid van vestiging. De Raad van State verwacht dat aanpassing van onderdeel
a zou leiden tot een regeling die voor de praktijk weinig doorzichtig is en adviseert
daarom onderdeel a van art. 311 lid 1 K te schrappen. De Tweede Kamer heeft
vervolgens de minister van justitie verzocht om nader toe te lichten waarom is vast-
gehouden aan een verruimd nationaliteitscriterium en om aan te geven welke gevolgen
het geheel schrappen van het nationaliteitscriterium zou hebben.15 Bij de Nota van
wijziging van 22 maart 2006 is art. 311 lid 3 gewijzigd. Het voorgestelde artikellid
luidt nu:

‘Ingeval de eigenaar de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn schip overdraagt
aan een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2 of onder 4, en
het beheer van dat schip voor rekening van de eigenaar geschiedt, is dat schip een Neder-
lands schip indien die vennootschap voldoet aan de vereisten zijn bedoeld in lid 1 onder-
delen b-d, Indien de eigenaar niet voldoet aan het eerste lid, onderdeel b, kiest hij woon-
plaats ten kantore van de vestiging in Nederland van de vennootschap waaraan het beheer
is overgedragen.’

De minister van Justitie stelt dat naar aanleiding van het advies van de Raad van State
het wetsvoorstel op het punt van het nationaliteitscriterium is aangepast waardoor
het wetsvoorstel niet (meer) in strijd met het Gemeenschapsrecht is. De minister wenst
het nationaliteitscriterium niet te laten vervallen omdat in het wetsvoorstel dan meer
zou worden geregeld dan noodzakelijk is om aan het Gemeenschapsrecht te voldoen.
Het loslaten van het nationaliteitscriterium zou volgens de minister betekenen dat
iedere natuurlijk of rechtspersoon van buiten de EU of de EER zijn schip in het
Nederlandse register kan teboekstellen.

14 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 4, p. 2-3.
15 Kamerstukken II 2006/06, 30 412, nr. 5.
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Conclusie
Er is een balans nodig tussen enerzijds de volkenrechtelijke verplichting die een
‘genuine link’ vereist tussen schip en vlaggestaat en anderzijds het recht op vrije
vestiging zoals dat uit het Gemeenschapsrecht voortvloeit. De regering meent deze
balans te hebben gevonden in het gewijzigde wetsvoorstel. Ik meen ook dat in het
laatste voorstel deze balans is gevonden. Het Hof van Justitie stelde in de uitspraak
tegen Nederland dat art. 311 K de vrijheid van vestiging van de eigenaren van schepen
beperkt doordat Gemeenschapsonderdanen die wensen te werken in de vorm van een
rederij met een bestuurder die onderdaan is van een derde land of die in een derde
land woont, worden verhinderd dit te doen. Nu aan de bestuurders geen nationaliteits-
eisen meer worden gesteld, is dit probleem ondervangen. Het verdient aanbeveling
het voorstel van wet zo snel mogelijk in werking te laten treden teneinde de huidige
situatie op te heffen waarin het Nederlandse recht in strijd is met het Europese recht
op vrije vestiging.

2.1.3 Rompbevrachting en nationaliteit

In art. 530 lid Boek 8 BW wordt het begrip overeenkomst van rompbevrachting
omschreven als de situatie waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt
een schip uitsluitend ter zee ter beschikking te stellen van haar wederpartij (de romp-
bevrachter) zonder daarover nog enige zeggenschap te houden Bij rompbevrachting
ligt de exploitatie van het schip in handen van de rompbevrachter en geschiedt zij
voor diens rekening. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om
een schip in een rompbevrachtingsregister in te schrijven omdat deze mogelijkheid
aanleiding geeft tot vragen wanneer een conflictregel verwijst naar het recht van de
staat van teboekstelling. Bij verwijzing naar de staat van teboekstelling is in dat geval
namelijk onduidelijk of de teboekstelling in het eigenaarsregister of de teboekstelling
in het rompbevrachtingsregister wordt bedoeld. Verderop in dit hoofdstuk bij de
inhoudelijke bespreking van de conflictregels die verwijzen naar het recht van de staat
van teboekstelling, zal ook worden ingaan op de vraag welke teboekstelling als
aanknopingsfactor gehanteerd dient te worden. Beslissend daarbij is de vraag welke
teboekstelling op een rechtvaardige en doelmatige wijze leidt naar het nauwst verbon-
den recht.

In het Nederlandse (rompbevrachtings)register kunnen rompbevrachtingen van
buitenlandse zeeschepen worden ingeschreven op grond van de Wet Nationaliteit
Zeeschepen in rompbevrachting (WNZR).16 Op grond van art. 5 van de WNZR
verkrijgt een schip dat niet in Nederland te boek staat toch de Nederlandse nationaliteit
indien het ingeschreven staat in het Nederlandse rompbevrachtingsregister. In art. 3
van die wet is neergelegd welke eisen worden gesteld aan inschrijving in het Neder-

16 Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige bepalingen inzake de nationaliteit van
zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541. De wet is in werking getreden op 22
oktober 1992.
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landse rompbevrachtingsregister. Art. 3 WNZR zal door het eerdergenoemde voorstel
van wet eveneens worden gewijzigd.17 In het huidige art. 3 WNZR staan twee vereis-
ten voor inschrijving in het Nederlandse rompbevrachtingsregister. In de eerste plaats
moet het schip voor een tijdvak van ten minste twaalf maanden in rompbevrachting
zijn afgestaan aan een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, van wie
ten minste twee derde deel de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese
Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte bezit;

In de tweede plaats moet de rompbevrachter het zeescheepvaartbedrijf in Nederland
uitoefenen door middel van een onderneming die in Nederland gevestigd is of in
Nederland een nevenvestiging heeft in de zin van art. 3, eerste lid, van de Handels-
registerwet 1996, terwijl het beheer over het schip door of namens de rompbevrachter
geheel of in hoofdzaak in Nederland wordt gevoerd. Indien het zeescheepvaartbedrijf
in Nederland door middel van een nevenvestiging wordt uitgeoefend moet de romp-
bevrachter ervoor zorgen dat de dagelijkse leiding van de nevenvestiging berust bij
een of meer natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten
van de Europese Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Deze natuurlijke persoon
of personen moeten beschikken over vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake alle
met het beheer over het schip verband houdende aangelegenheden betreffende het
schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning.

Voor teboekstelling in het Nederlandse rompbevrachtingsregister is ten derde
vereist dat de eigenaar en de rompvervrachter – indien deze een ander is dan de
eigenaar – schriftelijk hebben ingestemd met het verkrijgen van de hoedanigheid van
Nederlands schip;

Voorts moet de rompbevrachter de verantwoordelijkheid aanvaarden voor het schip
en zijn opvarenden die voortvloeit uit de hoedanigheid van Nederlands schip. Tenslotte
mogen er ingevolge de wetgeving van de staat waar het schip teboekstaat geen
beletselen zijn voor het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip in
verband met het aangaan van een rompbevrachtingsovereenkomst met een in Nederland
gevestigde rompbevrachter.

2.2 Nederlands materieel recht met betrekking tot het recht van eigendom,
hypotheek en vruchtgebruik op een schip

In deze paragraaf staat het Nederlandse materiële recht centraal ten aanzien van de
vragen wat een schip is, wat goederenrechtelijke rechten zijn en hoe een schip wordt
overgedragen. De reden van de bespreking van het Nederlandse materiele recht is
gelegen in het feit dat de Nederlandse rechter kwalificatievragen naar de lex fori, dat
wil zeggen Nederlands recht, beantwoordt.

17 Zie voor de tekst van de voorgestelde wijzigingen: Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 2, p. 3-4.
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Wat wordt verstaan onder een (zee)schip?
In art. 1 lid 1 Boek 8 BW is bepaald wat onder schepen wordt verstaan. Schepen zijn
alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om
te drijven en drijven of hebben gedreven. In art. 2 van Boek 8 BW worden zeeschepen
gedefinieerd. Zeeschepen zijn de schepen die als zeeschip teboekstaan in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 BW, en de schepen die niet
teboekstaan in die registers en blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak
voor drijven in zee zijn bestemd. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen schepen,
die geen zeeschepen zijn, toch als zeeschepen worden aangemerkt en kunnen niet-
zeeschepen toch als zeeschepen worden aangemerkt.

2.2.1 Wat wordt verstaan onder de goederenrechtelijke rechten op een zeeschip?

Het Nederlandse materiële goederenrecht heeft enkele bijzondere kenmerken.18

Allereerst kunnen goederenrechtelijke rechten niet alleen tegenover de wederpartij
worden ingeroepen maar tegen een ieder. Goederenrechtelijke rechten hebben dus
zakelijke werking of derdenwerking. Voorts blijven goederenrechtelijke rechten
verbonden aan het goed waarop ze zijn gevestigd ook als het goed in eigendom wordt
overgedragen. Goederenrechtelijke rechten hebben zogenaamd zaaksgevolg. Tenslotte
verschaffen goederenrechtelijke rechten de rechthebbende een separatistpositie in
faillissement.

2.2.2 Eigendom, hypotheek en vruchtgebruik

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een verdrag met betrekking tot de
vestiging van een eigendomsrecht, een recht van hypotheek of een recht van vrucht-
gebruik op een zeeschip, de overdracht van die rechten en de omvang en inhoud van
die rechten. Nederland kent daarom een eigen regeling voor goederenrechtelijke rechten
op zeeschepen in Boek 8 BW.19 Deze regeling is gebaseerd op het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965 en het bijbehorende eerste protocol. In Afdeling 2 van Titel
3 van Boek 8 BW is de Nederlandse regeling voor goederenrechtelijke rechten op
zeeschepen neergelegd. In art. 197 van Boek 8 BW is bepaald:

‘De enige zakelijke rechten, waarvan een in het register teboekstaand zeeschip het voorwerp
kan zijn, zijn de eigendom, de hypotheek, het vruchtgebruik en de in art. 211 en art. 217
lid 1 onder b genoemde voorrechten.’20

18 Reehuis 2001, p. 12; Mijnssen, De Haan en Van Dam 2001.
19 Cleton 1994, p. 45-52.
20 Art. 8:197 BW is gebaseerd op art. 3 van het eerste Protocol horende bij het Geneefs Binnenvaartver-

drag van 1965; zie paragraaf 4.3.4.
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Naar Nederlands recht kunnen dus slechts een beperkt aantal goederenrechtelijke
rechten op een geregistreerd zeeschip worden gevestigd. Deze rechten zijn het recht
van eigendom, het recht van hypotheek en het recht van vruchtgebruik.21 De scheeps-
hypotheek en het vruchtgebruik zijn geregeld in art. 202-208 van Boek 8 BW. Op
een niet-teboekstaand zeeschip kan geen recht van vruchtgebruik maar wel een
pandrecht worden gevestigd.22 Daarnaast kunnen op een schip bepaalde scheepsvoor-
rechten worden uitgeoefend die weliswaar geen goederenrechtelijk recht zijn maar
wel goederenrechtelijke kenmerken hebben. De Nederlandse regeling voor scheepsvoor-
rechten is neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW. In die artikelen is
aangegeven aan welke vorderingen een voorrecht is verbonden, welke rangorde die
voorrechten onderling innemen en welke vorderingen verhaalbaar zijn op het schip.23

De overdracht van een zeeschip in de praktijk
Voor de overdracht van een zeeschip moet onderscheid gemaakt worden tussen de
overdracht van een nieuw schip van de werf aan de koper en de overdracht van een
bestaand schip van een verkopende scheepseigenaar aan een koper. Voor de onder-
scheiden situaties worden namelijk verschillende documenten gehanteerd.

Ingeval van een nieuw gebouwd schip geeft de werf een zogenaamd Builders
Certificate, ook wel bijlbrief, af. In dit Builders Certificate verklaart de werf het schip
gebouwd te hebben, voor wie er is gebouwd en wat de technische details van het schip
zijn. In het Builders Certificate kan ook verklaard worden dat het schip is geleverd
maar dat hoeft niet. In de praktijk wordt aangenomen dat als er wordt verklaard dat
het schip is geleverd, de juridische levering daarmee is voltooid; staat dat niet in het
Builders Certificate dan moet, zoals men in de praktijk aanneemt, de juridische levering
nog plaatsvinden door middel van een ander document waarin dat wel staat. Het
Builders Certificate wordt afgegeven aan de koper met de legalisatie van de handteke-
ning door de notaris.

Na het afgeven van het Builders Certificate stellen verkoper en koper een twee-
zijdig stuk op met de naam Protocol of Delivery and Acceptance. Met dit stuk accep-
teert de koper het schip, het is de feitelijke oplevering. In dit Protocol staat dat het
schip is geleverd. Indien dit ook reeds stond in het Builders Certificate is de verklaring
omtrent de levering in het Protocol of Delivery and Acceptance eigenlijk overbodig
en dient het Protocol alleen als bewijs van de acceptatie door de koper. In de praktijk
wordt aangenomen dat indien in het Builders Certificate niet reeds stond dat er is
geleverd de juridische levering bij het Protocol geschiedt. Er dient dus tenminste een
stuk te zijn waarin staat dat het schip is geleverd. In de praktijk wordt aangenomen
dat het schip feitelijk wordt geleverd bij het Protocol of Delivery and Acceptance.
Sommige werven geven naast deze twee documenten ook nog een Bill of Sale af en
een Declaration of Warranty. In de Bill of Sale is vermeld dat er is betaald en dat

21 Art. 8:197 BW.
22 Zie onder meer HR 22 juni 1984, S&S 1984, 72.
23 Zie hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit deel.
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het schip onbezwaard wordt geleverd. In de Declaration of Warranty staat dat het
schip onbezwaard wordt geleverd.

Bij de levering van een bestaand schip wordt gebruik gemaakt van een Bill of
Sale in plaats van een Builders Certificate. Er bestaan verschillende standaard Bills
of Sale, waaronder de Norwegian Bill of Sale, de Bill of Sale van BIMCO en de Baltic
Bill of Sale. In de Bill of Sale staat dat het schip wordt geleverd en dat die levering
onbezwaard geschiedt.

De financiering van de overdracht van een schip
Een koper zal ter financiering van de koop van een zeeschip een recht van hypotheek
moeten vestigen op het betreffende schip.24 Voor de vestiging van die hypotheek
is vereist dat de koper reeds eigenaar is van het schip en dat het schip staat geregis-
treerd. De verkoper zal in de regel reeds een recht van hypotheek op het bedoelde
schip hebben en kan het schip pas uitboeken als dat recht van hypotheek is doorge-
haald, dat wil zeggen als de verkoper de vordering van zijn bank waarvoor het recht
van hypotheek is gevestigd, heeft voldaan. De verkoper kan die vordering echter waar-
schijnlijk pas voldoen als hij de koopprijs binnen heeft. Hierdoor ontstaat een impasse.
In de praktijk bestaan verschillende manieren waarop wordt getracht deze impasse
te doorbreken.

In de eerste plaats kan de koopprijs op een derdenrekening van de notaris worden
gezet. De notaris houdt het geld dan voor de koper. In de tweede plaats kunnen koper
en verkoper een gezamenlijke bankrekening openen waarop de koopprijs moet worden
gestort. De verkoper en zijn bank weten dan in ieder geval dat het geld er is en kunnen
daaruit het vertrouwen halen om de bestaande hypotheek door te halen zodat het schip
kan worden uitgeboekt. Door middel van een royementsvolmacht verklaart de bank
van de verkoper daartoe eenzijdig dat zij afstand doet van haar hypotheekrecht. Met
die royementsvolmacht kan de hypotheek worden doorgehaald. Het scheepsregister
geeft daarop een uittreksel van onbezwaard-zijn af. Op basis van dat uittreksel geeft
de president van de rechtbank goedkeuring voor uitboeking van het schip. Met die
goedkeuring kan het schip worden uitgeboekt. De koper krijgt een bewijs van uitboe-
king welke hij nodig kan hebben voor de inboeking van het schip. In Duitsland kan
een schip bijvoorbeeld niet worden geregistreerd zonder bewijs dat het elders is
uitgeboekt. In Nederland kan een schip echter gedurende dertig dagen tijdelijk geregis-
treerd worden.25 Binnen die periode moet het uitboekbewijs alsnog worden gegeven.
Gebeurt dit niet, dan wordt het schip weer uitgeschreven.

Zolang het bewijs van uitboeking nog niet is gegeven, blijft het geld op de derden-
rekening van de notaris of op de gezamenlijke bankrekening. Zodra het bewijs er is
dat het schip is uitgeboekt, wordt het schip geleverd door afgifte van een van de
bovengenoemde documenten waarin staat dat is geleverd zoals een Builders Certificate
of een Protocol of Delivery and Acceptance dan wel een Bill of Sale.

24 Op een zeeschip in aanbouw is vaak al een recht van hypotheek gevestigd.
25 Art. 196 lid 2 Boek 8 BW.
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Als het schip is geleverd aan een Nederlandse rechtspersoon en aan de nationali-
teitseisen van art. 311 K is voldaan, krijgt het schip de Nederlandse nationaliteit. Het
Nederlandse schip kan vervolgens ingeschreven worden in het Nederlandse register.
Deze inschrijving is echter niet noodzakelijk voor de levering. Als het schip is in-
geschreven in het nieuwe register kan daarop vervolgens ten behoeve van de bank
van de koper een recht van hypotheek worden gevestigd.

Uit deze beschrijving van de wijze waarop de levering en overdracht van een
zeeschip in de praktijk plaatsvindt, rijst de vraag welk recht bepaalt welke eisen aan
een geldige levering en overdracht van een zeeschip worden gesteld. Deze vraag wordt
verderop in dit deel bij de beschrijving van het conflictenrecht beantwoord.

2.2.3 Bestanddeel, scheepsbestanddeel en scheepstoebehoren26

Voor de eigendomsoverdracht van een schip en het vestigen van zakelijke rechten
op een schip is het van belang te weten welke zaken deel uit maken van dat schip.
Het antwoord op die vraag heeft namelijk direct invloed op de vragen welke zaken
in eigendom mee overgaan bij de overdracht van een schip, in hoeverre een eigen-
domsvoorbehoud natrekking kan voorkomen en wat de omvang is van een op het
schip of zaken aan boord daarvan gevestigd zekerheidsrecht. In art. 1 lid 3 en 5 Boek
8 BW zijn regels gegeven aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke zaken
tot het schip behoren. Een onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen enerzijds bestand-
delen van het schip en anderzijds scheepstoebehoren.

Bestanddeel van het schip
In Boek 8 BW wordt in art. 1 lid 3 bepaald welke zaken bestanddeel zijn van het
schip. In dat artikel staat:

‘Voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën worden bestanddeel van het schip
op het ogenblik dat, na hun inbouw, hun bevestiging daaraan zodanig is als deze ook na
voltooiing van het schip zal zijn.’

In art. 1 lid 3 Boek 8 BW worden enkele zaken met zoveel woorden in de wet als
bestanddeel benoemd. De volgende zaken zijn ingevolge lid 3 bestanddeel van het
schip:

26 PG Boek 8 BW, p. 25-44; Cleveringa 1961, p. 48-53; Beekhuis 1972, p. 11-23; Brahn, p. 612-614
en 5497, p. 630-634; Reehuis 2001, p. 678-688; Flach 2001, p. 44-48; Rutgers 1993, p. 251-257;
Wiersma 1992 , p. 819-825; Oostwouder 2001 p. 23; Cleton 1994, p. 20-22. Zie voor jurisprudentie:
Nieskens-Isphording en Vermeulen 1993, p. 287; Rank-Berenschot 1992, p. 81-82; Fikkers 1999a,
nr. 21 e.v.; Fikkers, 1999b, p. 45 e.v.; Wichers 2002, p. 72-76; Asser-Japikse 2004. Zie voor
jurisprudentie onder meer: HR 26 maart 1936, NJ 1936, 757 (Egbertha); HR 11 december 1953,
NJ 1954, 115, AA 1953-1954, p. 106 e.v.); HR 24 september 1976, NJ 1978, 269 (ZSM/Werkspoor
Amsterdam); HR 16 maart 1979, NJ 1980, 600 (over navigatie- en communicatiemiddelen); Bindend
advies van prof.mr. M.H. Claringbould van 3 oktober 1997, S&S 1999, 24 (Johanna).
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1. Voortbewegingswerktuigen27

2. Andere machinerieën28

De vraag of die in lid 3 benoemde zaken ook volgens de criteria uit art. 4 van Boek
3 BW onder het begrip bestanddeel vallen, doet niet ter zake. Andere zaken dan de
in lid 3 van art. 1 benoemde voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën
kunnen echter onder voorwaarden ook als bestanddeel van het schip worden aange-
merkt. Dat is het geval indien die zaken voldoen aan de criteria uit art. 4 van Boek
3 BW. Voorbeelden van dergelijke bestanddelen van het schip zijn stalen platen29

die verwerkt zijn in het casco, een demontabel stuurwiel, een met het dek verenigd
zwembad en een vast op het dek gebouwde mast en reling.30

Scheepstoebehoren
Scheepstoebehoren worden in art. 1 lid 4 Boek 8 BW beschreven als:

‘zaken, die, geen bestanddeel van het schip zijnde, bestemd zijn om het schip duurzaam
te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alsmede die navigatie- en
communicatiemiddelen, die zodanig met het schip zijn verbonden, dat zij daarvan niet
kunnen worden afgescheiden, zonder dat beschadiging van betekenis aan hen of aan het
schip wordt toegebracht.’31

Uit dit artikellid blijkt dat scheepstoebehoren worden gedefinieerd als:

1. zaken die:
a. geen bestanddeel van het schip zijn en
b. bestemd zijn om het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn

te herkennen.
2. navigatie- en communicatiemiddelen.32

27 Losse voortbewegingswerktuigen worden bestanddeel van het schip vanaf het ogenblik waarop na
inbouw hun bevestiging aan het schip zodnig is als deze ook na voltooiing van het schip zal zijn.
Onder het oude recht was dit anders, zie HR 24 september 1976, NJ 1978, 269 (Zaanlandsche II,
S&S 1977, 1), destijds werd een voortbewegingswerktuig pas bestanddeel van het schip als het het
schip reeds zou kunnen voortbewegen.

28 PG Boek 8 BW, p. 43 en Asser/Japikse 2004, nr. 28. Te denken valt aan motoren ter opwekking
van elektriciteit, verwarmings- en koelinstallaties, air conditioning, door motoren aangedreven lieren,
winches, kranen, beladings- c.q. lossingswerktuigen en zandzuiginstallaties.
Evenals bij voortbewegingswerktuigen zijn andere machinerieën pas bestanddeel van het schip vanaf
het ogenblik waarop na inbouw hun bevestiging aan het schip zodanig is als deze ook na voltooiing
van het schip zal zijn.

29 Zie HR 29 juni 1979, NJ 1980, 133 (Hoogovens Estel Verkoopkantoor BV /Matex Europoort BV)
m.nt. WMK.

30 Asser-Japikse 2004, nr. 30.
31 Art. 8:1 lid 4 BW.
32 Hierbij moet gedacht worden aan radio-, fax- en andere communicatiemiddelen en aan radar, kompas

en andere navigatie-instrumenten, aldus Japikse, Asser-Japikse 2004, nr. 39. HR 16 maart 1979,
S&S 1979, 65, NJ 1980, 600 (Swift Arrow).
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Japikse33 noemt als voorbeelden van scheepstoebehoren: ankers, reddingsboten,
sleeptrossen, meerdraden, (eenvoudig te ontkoppelen) boordlichten, vistuig, zeilen,
wegeringlatten, luikafdekkingsmaterieel (mits het geen bestanddeel is), stuwgerei en
scheepslogboeken. Geen scheepstoebehoren zijn: proviand, bunkers, drank- en voedsel-
voorraden en lading.34 Zoals uit de besproken artikelleden blijkt, worden de verkeers-
opvattingen wegens gebrek aan eenduidigheid van de inhoud van dat begrip niet
genoemd als criteria voor de bepaling of een zaak een scheepstoebehoren is. Onder
het oude recht speelden de verkeersopvattingen wel een rol.35

Het kan voorkomen dat een zaak zowel onder de definitie van machinerie in lid 3
valt als onder het begrip navigatie- en communicatiemiddel uit lid 4.36 De vraag is
dan of we te maken hebben met een bestanddeel van het schip of met scheepstoe-
behoren. Het antwoord luidt dat de regeling uit het vierde lid voor gaat.37 Indien
een zaak dus aan te merken valt als een navigatie- of communicatiemiddel is er per
definitie sprake van scheepstoebehoren en is er geen sprake van een bestanddeel van
het schip.

Overige zaken
Naast bestanddelen van het schip en scheepstoebehoren bestaan er ook zaken die onder
geen van beide definities vallen en derhalve als gewone losse zaken zijn te beschouwen
die niet onder het schip vallen.38 Op dergelijke losse zaken als bunkers en lading
rusten dus niet automatisch de (goederenrechtelijke) rechten die op het schip rusten.

2.2.4 Natrekking39

Natrekking van bestanddelen
In art. 3 van Boek 5 BW is bepaald dat de eigenaar van een bepaald goed eigenaar
is van alle bestanddelen van die zaak. In dat artikel staat namelijk:

‘voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar
bestanddelen.’

33 Asser-Japikse 2004, nr. 32.
34 In dit boek staat het schip zelf centraal. Het toepasselijke recht op de lading of de bunkers van het

schip valt buiten dit onderzoek. Hier wordt slechts de opmerking gemaakt dat ook op vragen met
betrekking tot het goederenrechtelijke statuut van bunkers de lex registrationis wordt toegepast. Boonk
1998, p. 125; HR 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom); Rb. Rotterdam, 29 februari 1996,
S&S 1996, 82 (Sensei); Hof Den Haag 26 april 1994, S&S 1995, 30 (Sensei).

35 Zie: HR 16 maart 1979, S&S 1979, 65 (Swift Arrow).
36 Zie ook: Bindend advies van prof.mr. M.H. Claringbould van 3 oktober 1997, S&S 1999, 24

(Johanna).
37 Asser-Japikse 2004, nr. 52.
38 Zie echter over de aansprakelijkheid van de reder voor schade buiten het schip (een brug) die is

veroorzaakt door zaken aan boord van het schip (een kraan op een schip) HR 11 november 1994,
S&S 1995, 21, NJ 1995, 511 m.nt. R.E. Japikse (E 2002).

39 Wichers 2002, p. 72-76.
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In art. 5:14 lid 1 BW is als vervolg op art. 5:3 BW vastgelegd:

‘De eigendom van een roerende zaak die een bestanddeel wordt van een andere roerende
zaak die als hoofdzaak is aan te merken, gaat over aan de eigenaar van deze hoofdzaak.’

Uit dit artikellid volgt dat een eigenaar van een hoofdzaak ook een recht van eigendom
krijgt op zaken die als bestanddeel van die hoofdzaak zijn aan te merken. Stalen platen
die zijn verwerkt in het casco van een schip zijn dus in eigendom van de scheepseige-
naar. Deze natrekking vloeit voort uit de wet en kan niet worden voorkomen door
middel van een contractueel beding.

Natrekking van scheepstoebehoren
In art. 1 lid 5 Boek 8 BW is bepaald:

‘Behoudens afwijkende bedingen wordt het scheepstoebehoren tot het schip gerekend. Een
afwijkend beding kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2
van Titel 1 van Boek 3.’

De eerste zin van dit artikellid is te vergelijken met art. 3 van Boek 5 BW. Algemeen
wordt aangenomen dat scheepstoebehoren evenals scheepsbestanddelen in beginsel
worden nagetrokken bij het schip. In de Memorie van Toelichting40 bij Boek 8 BW
is daartoe gesteld:

‘Het scheepstoebehoren wordt mede tot het schip gerekend. Dit betekent dat het scheepstoe-
behoren in beginsel het zakenrechtelijk lot van het schip deelt tenzij een ander dan de
scheepseigenaar de eigendom ervan heeft. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan
het eigendomsvoorbehoud in de enge zin van een eigendomsoverdracht onder een opschor-
tende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie maar ook bijvoorbeeld aan het
geval dat de leverancier het scheepstoebehoren slechts verhuurt zonder te eniger tijd tot
overdracht te willen overgaan. Zo kan bepaalde apparatuur aan de eigenaar van het schip
worden verhuurd terwijl de verhuurder voor het onderhoud zorgt. Dergelijke bedingen
kunnen een derde worden tegengeworpen mits zij zijn ingeschreven dan wel hem bekend
waren.’

De vraag is echter waarop de natrekking van scheepstoebehoren bij het schip wettelijk
kan worden gebaseerd. De natrekking van scheepstoebehoren kan namelijk niet worden
gebaseerd op art. 14 van Boek 5 BW omdat dat artikel spreekt van bestanddeel en
scheepstoebehoren nu juist geen bestanddeel van het schip zijn.41 Wichers42 stelt
over de natrekking van scheepstoebehoren:

40 Kamerstukken II 1981/82, 17 477, nr. 3 (MvT). PG Boek 8 BW, p. 40.
41 Wichers 2002, p. 73.
42 Wichers 2002, p. 73.
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‘Dit is een vorm van natrekking die niet rechtstreeks onder art. 5:14 lid 1 BW valt. Voor
toepassing van deze bepaling is vereist dat een zaak bestanddeel wordt van een hoofdzaak.
Zaken die onder scheepstoebehoren vallen zijn geen bestanddelen, zodat art. 5:14 BW zelf
toepassing mist. (…). De eenheid die het schip met het scheepstoebehoren vormt is van
een andere aard dan de eenheid die het schip met haar bestanddelen vormt. Omdat zaken
die onder scheepstoebehoren vallen geen bestanddeel zijn van het schip impliceert een
afzonderlijk eigendomsrecht op het scheepstoebehoren geen uitzondering op art. 5:3 BW.
Mede gelet op hetgeen hierboven in paragraaf 2.4.1 omtrent onroerende zaken is opgemerkt,
kan en verdedigd dat (lees: kan er verdedigd worden dat), alhoewel art. 5:3 BW deze
mogelijkheid open laat, het BW nergens bepaalt dat de eigenaar van een zaak geen eigenaar
is van de bestanddelen. Art. 8:1 lid 5 BW breidt in ieder geval enkel het zaakbegrip bij
schepen uit tot andere zaken, te weten scheepstoebehoren. Krachtens art. 5:3 BW is de
eigenaar van de zaak, dit is behoudens afwijkend beding het schip met scheepstoebehoren,
eigenaar van alle bestanddelen van het schip, voorzover de wet niet anders bepaalt. Voor
scheepsbestanddelen bepaalt de wet niet anders.’

Mijns inziens zou in de wet ten aanzien van scheepstoebehoren bepaald moeten worden
dat zij, behoudens afwijkend beding, worden nagetrokken bij het schip. Zonder een
dergelijke bepaling staat in de wet slechts dat scheepstoebehoren in beginsel tot het
schip worden gerekend. Evenals ten aanzien van bestanddelen dient hieraan nog een
bepaling te worden toegevoegd die aangeeft wat de goederenrechtelijke positie van
de scheepstoebehoren.

In tegenstelling tot bij scheepsbestanddelen kan ten aanzien van scheepstoebehoren
bij overeenkomst de natrekking worden voorkomen.43 Door middel van afwijkende
bedingen,44 een eigendomsvoorbehoud, een huurverhouding of bezitloos pandrecht
kunnen scheepstoebehoren en schip dus verschillende eigenaren hebben. Het eigen-
domsvoorbehoud staat centraal in de volgende paragraaf.

2.2.5 Eigendomsvoorbehoud45

Natrekking van scheepstoebehoren kan als gezegd onder meer worden voorkomen
door middel van het maken van een eigendomsvoorbehoud. De vereisten die in het
Nederlandse recht aan een geldig eigendomsvoorbehoud worden gesteld, staan hier-
onder centraal. In art. 92 van Boek 3 BW is de Nederlandse materieelrechtelijke regel
voor het eigendomsvoorbehoud neergelegd. In dit artikel is bepaald:

43 Wichers 2002, p. 73.
44 Asser-Japikse 2004, nr. 44 – 48.
45 Reehuis 2001, nr. 965-974; Rutgers 1996, p. 269-273, Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003,

p. 452-485; HR 14 februari 1992, S&S 1992, 91, NJ 1993, 623 (Love love). Het casco van een schip,
als schip in aanbouw, moet reeds worden aangemerkt als een schip; de identiteit van dit schip
verandert niet doordat het wordt afgebouwd en wordt voorzien van voortbewegingswerktuigen en
navigatie-apparatuur.
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‘Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in
de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde
prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot de overdracht van de
zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.
Een eigendomsvoorbehoud kan slechts geldig worden bedongen ter zake van vorderingen
betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeen-
komst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van
de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Voor
zover een voorwaarde op deze grond nietig is, wordt zij voor ongeschreven gehouden.
Een voorwaarde als in lid 1 bedoeld wordt voor vervuld gehouden, wanneer de vervreemder
op enige andere wijze dan door voldoening van de tegenprestatie wordt bevredigd, wanneer
de verkrijger van zijn verplichting daartoe wordt bevrijd uit hoofde van art. 60 van Boek
6, of wanneer de verjaring van de rechtsvordering van de tegenprestatie is voltooid.
Behoudens afwijkend beding, geldt hetzelfde bij afstand van het recht op de tegenprestatie.’

In art. 3:92 BW is neergelegd dat bij levering van een goed de eigendom van het goed
voor een bepaald aantal vorderingen kan worden voorbehouden. Partijen kunnen dus
afspreken dat de verkoper de eigendom behoudt totdat de koper een bepaalde prestatie
heeft geleverd. Veelal zal deze prestatie de betaling van de koopprijs betreffen. Door
het maken van een eigendomsvoorbehoud is de koper die geleverd heeft gekregen
nog niet beschikkingsbevoegd over de zaak. Hij kan dus in beginsel de eigendom
van de zaak niet geldig overdragen aan een derde of een beperkt recht op de zaak
vestigen. Indien de koper failliet gaat kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud
inroepen en valt de zaak buiten het faillissement. De verkoper kan de zaak revindiceren
nu hij de eigendom heeft behouden. Het eigendomsvoorbehoud kan op verschillende
wijzen tenietgaan.46 Uiteraard vervalt het voorbehoud indien de voorwaarde waaronder
de eigendom is overgedragen, wordt vervuld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn
indien de koper de koopprijs betaalt. Daarnaast vervalt het eigendomsvoorbehoud
indien de geleverde zaak zijn juridische zelfstandigheid verliest. Als de zaak door
natrekking, vermenging of zaaksvorming geen zelfstandige zaak meer is, gaat de
eigendom over ondanks het gemaakte beding.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van zaken aan boord van een zeeschip
Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het verschil tussen bestanddelen en scheepstoe-
behoren van onderscheidend belang voor de mogelijkheid om door middel van een
eigendomsvoorbehoud de natrekking van een zaak te voorkomen. Indien een zaak
als bestanddeel van het schip wordt aangemerkt, gaat de eigendom van deze zaak
door natrekking over op de eigenaar van het schip, ongeacht of er een eigendomsvoor-
behoud is overeengekomen tussen de verkoper en de koper van de zaak die op het
schip is aangebracht. Valt de zaak echter als scheepstoebehoren aan te merken, zoals
een navigatiemiddel, dan ligt de zaak anders. In beginsel wordt de zaak ook dan door
aanbrenging op het schip eigendom van de eigenaar van het schip. Deze goederenrech-

46 Reehuis 2001, p. 687-688.



30 2 – Nederlands materieel recht voor goederenrechtelijke rechten op schepen

telijke natrekking kan echter worden voorkomen door een beding tot eigendomsvoor-
behoud. Ook voor een eigendomsvoorbehoud dat betrekking heeft op scheepstoebeho-
ren geldt art. 92 van Boek 3 BW.

Bij een zaak die scheepsbestanddeel noch scheepstoebehoren maar een losse zaak
is, heeft het eigendomsvoorbehoud tot gevolg dat de eigendom niet op de koper
overgaat totdat deze de bedongen prestatie heeft geleverd. In dit geval speelt de
doorbreking van een natrekking bij het schip echter niet omdat een zaak die scheepsbe-
standdeel noch scheepstoebehoren is, niet wordt nagetrokken. Bunkers worden in de
regel onder eigendomsvoorbehoud geleverd.47 Zolang de koopprijs niet is voldaan,
blijven de bunkers dientengevolge in eigendom van de leverancier. Bunkers worden
niet beschouwd als bestanddeel van het schip of scheepstoebehoren maar als een losse
zaak. Bunkers worden dus niet nagetrokken bij het schip, ook niet als er geen eigen-
domsvoorbehoud wordt gemaakt.

2.2.6 Retentierecht48

Het retentierecht is een opschortingsrecht als bedoeld in Boek 6 BW
Het retentierecht is een vorm van een opschortingsrecht. In afdeling 6.1.7 van het
BW staan de algemene regels over opschortingsrechten. Een opschortingsrecht is de
bevoegdheid van de schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser
om de nakoming van zijn verbintenis uit te stellen totdat voldoening van zijn vordering
plaatsvindt.49 Art. 6:52 BW vereist voor een opschortingsrecht een opeisbare vorde-
ring, niet-nakoming van de verbintenis en voldoende samenhang tussen de vordering
die nog voldaan moet worden en de verbintenis die tot presteren verplicht, die de
opschorting rechtvaardigt. In art. 6:54 staan enkele negatieve vereisten.50 Ondanks
het voldoen aan de vereisten uit art. 6:52 bestaat er geen opschortingsrecht ingeval
van schuldeisersverzuim en blijvende onmogelijkheid om de verbintenis te voldoen.
In een concreet geval kan het recht op opschorting ook niet worden ingeroepen indien
dit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Het opschortingsrecht heeft derdenwer-
king. Naast de wederpartij kan het ook worden ingeroepen tegen andere schuldeisers
van de wederpartij en de faillissementscuratoren ingeval van faillissement. Het opschor-
tingsrecht eindigt indien alsnog wordt nagekomen of indien zekerheid is gesteld voor
de voldoening van de verbintenis van de wederpartij.

47 Naar Nederlands recht rust op grond van art. 8:228 BW op geleverde bunkerolie een recht van
reclame. Dit recht kan echter slechts gedurende 48 uur na het einde van de levering worden uitgeoe-
fend.

48 Fesevur 1988;. Aarts 1990; Fesevur 1992; Lamine 1993; Heynig-Plate, Scheepsraad 1973, p. 152
e.v.; Reehuis 2001, p. 658-671; Van Zoest 2002a; Van Zoest 2002b, p. 183-192; Van Mierlo,
Mijnssen en Van Velten 2003, p. 425-451.

49 Zie art. 6:52 lid 1 BW.
50 Zie bijvoorbeeld: Rb. Groningen 21 maart 2005, (Orinoco/Waterhuizen Shipyard B.V.), LJN AT1649,

77 KGZA 05-60 ((nog) niet gepubliceerd).
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Het retentierecht is meer dan een opschortingsrecht
Indien de verplichting van de schuldenaar strekt tot afgifte van een zaak, heet het
recht tot opschorting van die verplichting tot afgifte, een retentierecht.51 Een retentie-
recht houdt de bevoegdheid in van de schuldeiser, die andermans zaak onder zich
heeft, om nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak op te schorten zolang
zijn vordering niet is voldaan of indien de vordering door een andere oorzaak is
tenietgegaan.52 Het retentierecht is meer dan een opschortingsrecht omdat het retentie-
recht de bevoegdheid geeft om een zaak onder zich te houden. Het retentierecht heeft
een gedeeltelijk goederenrechtelijk karakter omdat het tegen derden kan worden
ingeroepen en op de zaak blijft rusten ook indien de zaak in eigendom wordt overge-
dragen.53

De regeling van het retentierecht in Boek 3 BW
Het retentierecht is geregeld in afdeling 4 van Titel 10 van Boek 3 BW. Om een
beroep te kunnen doen op een retentierecht moet zowel aan de vereisten uit afdeling
6.1.7 BW over opschortingsrechten als aan de vereisten uit afdeling 3.10.4A BW over
het retentierecht zijn voldaan. Die laatste afdeling vereist dat de retentor andermans
zaak (in beginsel) in zijn (feitelijke) macht heeft. De verhouding van het recht van
de retentor ten opzichte van derden met een ouder of jonger recht is geregeld in art.
291 van Boek 3 BW.54 In dat artikel is bepaald:

‘1. De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen tegen derden die een recht op de
zaak hebben verkregen, nadat zijn vordering was ontstaan en de zaak in zijn macht was
gekomen.
2. Hij kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een ouder recht, indien zijn
vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking
tot de zaak aan te gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar
te twijfelen.’

In art. 291 lid 1 is bepaald dat het retentierecht werkt tegenover een eigenaar of een
beperkt gerechtigde wiens recht later is gevestigd dan dat van de retentor. De retentor
heeft voorrang boven een pand- of hypotheekrecht dat is gevestigd nadat er al een
retentierecht op het goed werd uitgeoefend. De retentor heeft ook voorrang boven
degene die een ander beperkt recht dan pand of hypotheek op de zaak hebben. In
art. 291 lid 2 Boek 3 BW is geregeld dat het retentierecht werkt tegenover derden
met een recht dat eerder is gevestigd op de zaak dan dat van retentor. De vereisten
voor het retentierecht zijn in deze situatie echter strenger dan in de situatie genoemd
in lid 1 om de derde te beschermen. De retentor heeft alleen voorrang boven de pand-
of hypotheekhouder die eerder dan de retentor zijn recht had gevestigd indien de

51 Haak en Zwitser 2003, p. 374-39; Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003, p. 425-451.
52 Art. 3:290 BW.
53 Art. 3:291 en 292 BW. Dit is nieuw in het Nieuw BW. Haak/Zwitser, 2003, p. 397-380.
54 Haak en Zwitser 2003, p. 384-389. HR 16 juni 2000,NJ 2000, 733 m.nt. WMK (Derksen/Rabobank).
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wederpartij bevoegd contracteerde met de retentor of hij geen reden had aan die
bevoegdheid te twijfelen.

In art. 3:292 BW is het verhaalsrecht en het voorrecht van het retentierecht
geregeld. In dit artikel is neergelegd:

‘De schuldeiser kan zijn vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen
wie het retentierecht kan worden ingeroepen.’

Het retentierecht verschaft dus een voorrangsrecht en een verhaalsrecht op het goed
waarvan de afgifte wordt geweigerd.55

In art. 3:294 wordt het einde van het retentierecht geregeld. Het retentierecht
eindigt als de zaak in de macht van de schuldenaar of de rechthebbende komt, tenzij
de schuldeiser de zaak weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.

De regeling voor het retentierecht ingeval van faillissement van degene die een
zakelijk recht op het goed heeft, is neergelegd in art. 60 van de Faillissementswet
(Fw). In art. 60 Fw is bepaald:

‘1. De schuldeiser die retentierecht heeft op een aan de schuldenaar toebehorende zaak,
verliest dit recht niet door faillietverklaring.
De zaak kan door de curator worden opgeëist en met toepassing van art. 101 of 176 worden
verkocht, onverminderd de voorrang, aan de schuldeiser in art. 292 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek toegekend. De curator kan ook, voor zover dit in het belang is van
de boedel, de zaak in de boedel terugbrengen door voldoening van de vordering waarvoor
het retentierecht kan worden uitgeoefend.
De schuldeiser kan de curator een redelijke termijn stellen om tot toepassing van het vorige
lid over te gaan. Heeft de curator de zaak niet binnen deze termijn verkocht, dan kan de
schuldeiser haar verkopen met overeenkomstige toepassing van de bepalingen betreffende
parate executie door een pandhouder of, als het een registergoed betreft, die betreffende
parate executie door een hypotheekhouder. De rechter-commissaris is bevoegd de termijn
op verzoek van de curator een of meer malen te verlengen.
Betreft het een registergoed, dan dient de schuldeiser, op straffe van verval van het recht
van parate executie, binnen veertien dagen na het verstrijken van de in het vorige lid
bedoelde termijn, aan de curator bij exploit aan te zeggen dat hij tot executie overgaat,
en dit exploit in de openbare registers te doen inschrijven.’

Uit art. 60 lid 1 Fw blijkt dat het retentierecht in faillissement in stand blijft. De
retentor moet de vordering en het retentierecht wel ter verificatie indienen. Belangrijk
is dat de curator op grond van art. 60 lid 2 Fw de zaak bij de retentor kan opeisen
en de zaak verkopen waarna de retentor voorrang heeft bij de verdeling van de
opbrengst van de verkoop van de zaak. Als de curator in plaats van over te gaan op
executie de vordering van de retentor voldoet, keert de zaak terug in de boedel. Indien
de curator niet executeert kan de retentor zelf executeren, zoals blijkt uit art. 60 lid
3 Fw.

55 Haak en Zwitser 2003, p. 389-390.
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Een retentierecht kan ook contractueel worden bedongen.56 Van belang is echter
dat met name art. 3:291 en 292 BW niet van toepassing zijn op het contractuele
retentierecht.57 Als gevolg daarvan mist het contractuele retentierecht de goederen-
rechtelijk kenmerken dat het tegen derden met een ouder recht kan worden ingeroepen
en dat er een voorrangsrecht aan is verbonden. Gezien het feit dat dit deel betrekking
heeft op goederenrechtelijke rechten, valt het contractuele retentierecht verder buiten
het onderwerp van dit deel.

Het retentierecht onder het Oud BW
Onder het Oud BW leidde het retentierecht tot twee problemen. In de eerste plaats
gaf de wet aan de schuldeiser niet de bevoegdheid ook afgifte te weigeren aan anderen
dan de eigenaar van het goed. In de tweede plaats verschafte het retentierecht geen
verhaalsrecht en geen voorrecht. Indien een andere schuldeiser dan de retentor de
zaak wilde executeren, weigerde de retentor in de regel de zaak af te geven omdat
hij bij de executieopbrengst van de zaak toch achteraan moest sluiten. Hij had meer
kans zijn vordering vergoed te zien indien hij de zaak net zolang onder zich zou
houden totdat de executant of de nieuwe rechthebbende van de zaak zijn vordering
had voldaan. In het Nieuw BW zijn voor deze problemen oplossingen gevonden die
zijn neergelegd in reeds eerder genoemde art. 291 en 292 van Boek 3 BW. Doordat
de retentor het recht wordt gegeven zijn vordering met voorrang op de zaak te verhalen
zal hij eerder genegen zijn de zaak af te geven zodat het vrij van een retentierecht,
en dus tegen een hogere prijs, executoriaal verkocht kan worden. In faillissement is
de retentor zelfs verplicht de zaak aan de curator af te geven.

Het retentierecht op het zeeschip58

Stel dat een werf in opdracht van een rederij reparaties verricht aan een zeeschip.
Om die reparaties te kunnen uitvoeren bevindt het zeeschip zich in een dok van de
werf.59 De werf vordert terzake van deze reparaties in totaal een bedrag van 150.000

56 Haak en Zwitser 2003, p. 392-397.
57 Dit vloeit voort uit art. 3:290 waarin staat: ‘retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet

aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt’.
58 Verheul 1968; Magnus 1974, p. 440-449; Fesevur 1988; Aarts, Retentierecht 1990; M.V. Polak

1991, p. 641 e.v.; De Ly 1995, p. 329-341; K.F. Haak in vergadering Nederlandse Vereniging van
Handelsrecht, 1997; Koot 2000, p. 150-155; Rutgers 2000, p. 283-285; Verhagen 2000; Van der
Weide 2000, p. 877-886; Mak 2002, p. 596-603; Van ’t Zelfde 2003, p. 123-129.

59 Alvorens een retentierecht op een schip te kunnen uitoefenen moet het schip echt in het dok liggen,
niet slechts aan de kade. Zie: Hof Den Haag 27 oktober 1998, S&S 2000, 99 (Piet Hein); Rb.
Rotterdam 29 september 2004, S&S 2005, 69 (Logan (ex Uzunoglu)). In de zaak Logan formuleerde
het hof (Hof Den Haag 27 juni 2002, S&S 2003, 54) de criteria om te bepalen of een schip in de
macht is van de gene die een retentierecht pretendeert. Het hof stelt:
‘Ingevolge art. 3:290 en 3:291 lid 1 BW is voor het antwoord op de vraag of Albatros te deze als
retentor kan worden aangemerkt, beslissend of zij de feitelijke macht had over het schip. Dit was
niet het geval: (a) de “Logan” lag afgemeerd met eigen trossen op palen in openbaar vaarwater,
ligplaats 2606, op enkele meters vóór een kade die in gebruik was bij Albatros; (b) van enig handelen
door Albatros in opdracht van Uzas of van een overeenkomst tussen Albatros en Uzas is niet
gebleken; (c) het schip was gedurende de gehele periode van 8 dec. 1998 tot 17 maart 1999 bemand
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Euro. De rederij gaat echter failliet. Een dag na het faillissement dient de werf een
vordering terzake van de reparaties in bij de curator en beroept de werf zich op het
in de toepasselijke algemene werfvoorwaarden neergelegde retentierecht. Een week
hierna heeft de werf het retentierecht in het kadaster doen inschrijven. Op het gerepa-
reerde schip rust een recht van hypotheek ten behoeve van de bank die de aankoop
van het schip heeft gefinancierd. Naast de bank dient zich nog een andere schuldeiser
aan die stelt een met voorrang verhaalbare vordering op het schip te hebben wegens
onbetaalde havengelden. De bank wenst het schip te executeren. Een aantal vragen
rijst in dit verband. In de eerste plaats of de werf zich op een retentierecht kan beroe-
pen, in de tweede plaats of de werf verplicht is het schip voor executie af te geven
en tenslotte of de werf eventueel in ruil voor afgifte van de zaak een bevoorrechte
vordering krijgt.60 Voor de beantwoording van deze vragen staat art. 210a van Boek
8 BW centraal. In art. 8:210a BW worden enkele bepalingen over het retentierecht
uit Boek 3 BW en de Faillissementswet van toepassing op zeeschepen uitgesloten.
In art. 810a van Boek 8 BW is gesteld:

‘Art. 292 Boek 3 BW en de artikelen 60 lid 2 eerste zin, lid 3 en lid 4, en 299b lid 3-5
Faillissementswet zijn op zeeschepen niet van toepassing.’

De ratio van art. 8:210a BW blijkt uit de Memorie van Toelichting bij art. 8:210a
BW. In de Toelichting staat61:

‘Het voor binnenschepen geldende Verdrag van Genève maakt het scheppen van voorrechten
boven de in Protocol I (b) genoemde onmogelijk. Dat brengt mee dat ernstige twijfel bestaat
of de figuur van art. 2.10.4A.4 die weliswaar geen voorrecht oplevert, maar wel daarmee
sterk verwant is, toegelaten zou zijn. Ter wille van de harmonie tussen zeerecht en binnen-
vaartrecht is deze figuur daarom ook hier uitgesloten.
Dit brengt mee dat ook art. 60 Faillissementswet, voor zover daarin van de toepasselijkheid
van art. 3.10.4A.4 wordt uitgegaan, niet van toepassing dient te zijn.
Het gevolg van de onderhavige bepaling is dat voor het retentierecht op zeeschepen hetzelfde
blijft gelden als in het huidige recht. Dit geldt mede voor de toepassing van bijvoorbeeld
art. 132, 143, 173b, 180 en 182F; uit de redactie van deze bepalingen zelf is echter reeds
duidelijk dat zij alleen gelden voor retentierechten waaraan de in art. 3.10.4A.4 bedoelde
voorrang verbonden is en waarvan derhalve gezegd kan worden – in de bewoordingen
van bijvoorbeeld art. 132 – dat de vordering door het retentierecht, op dezelfde voet als
door pand of hypotheek, is “gedekt”.’

en was bereikbaar over het water alsmede over land via het terrein van een derde; (d) als onbestre-
den staat vast dat Albatros het betreffende bedrijfsterrein per 1 januari 1999 heeft verlaten en dat
terrein en kade inmiddels bij een zuster-vennootschap van Albatros in gebruik zijn. Derhalve dient
Albatros de door Logan ter opheffing van het beslag afgegeven garantie terug te geven.’

60 Deze casus is gedeeltelijk gebaseerd op een uitspraak van het Hof Den Haag 7 augustus 1996, S&S
1997, 8 (Soliman Reijs/Thomas de Gauwdief).

61 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3 (MvT); zie: PG Boek 8 BW, p. 280.



Deel I 35

Uit de Memorie van Toelichting62 bij art. 8:210a BW blijkt dat dit artikel is terug
te voeren op het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 en de bijbehorende Proto-
collen.63 In het eerste protocol bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 wordt
een limitatieve lijst gegeven van de vorderingen waaraan een verhaalsrecht en recht
van voorrang wordt toegekend.64 Het retentierecht wordt hierin niet genoemd. Art.
3:292 BW kent een verhaalsrecht en een voorrangsrecht toe aan het retentierecht. Als
art. 3:292 BW op binnenschepen van toepassing zou zijn, zou dat dus in strijd met
het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 zijn. Belangrijk is dat het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965 niet verbiedt dat aan het retentierecht op een zeeschip een
voorrangsrecht en een verhaalsrecht wordt verbonden. Het streven naar eenheid binnen
Boek 8 BW heeft er echter toe geleid dat art. 3:292 BW ook voor zeeschepen van
toepassing is uitgesloten.65

Artikel 8:210a BW verklaart voorts art. 60 lid 2 eerste zin, lid 3 en lid 4 Fw niet
van toepassing op zeeschepen. Door de buiten toepassing verklaring van lid 2 van
art. 60 kan de curator in faillissement het zeeschip niet van de retentor opeisen. Als
de andere (bevoorrechte) schuldeisers het zeeschip willen verkopen, zullen zij eerst
de retentor moeten voldoen om een redelijke prijs voor het schip te kunnen krijgen.

De eerste vraag luidende of art. 8:210a BW tot gevolg heeft dat op een zeeschip geen
retentierecht uitgeoefend kan worden, is in de jurisprudentie aan de orde gekomen.
In de zaak Soliman Reys/Thomas de Gauwdief66 is deze vraag ontkennend beant-
woord. De casus is als volgt. In januari 1996 heeft de werf VOS in opdracht van
rederij de Bruinvis reparaties verricht aan de Soliman Reys en eerder in augustus 1995
aan de Thomas de Gauwdief. De werf vordert terzake van deze reparaties in totaal
een bedrag van ƒ 382 562. Op 13 februari 1996 gaat de rederij echter failliet. Een
dag later dient de werf een vordering terzake van de reparaties in bij de curator en
beroept de werf zich op het in de toepasselijke VNSI algemene werfvoorwaarden
neergelegde retentierecht. Een week hierna heeft VOS het retentierecht in het kadaster
te Amsterdam doen inschrijven. De vraag die ter discussie staat, is of de werf zich
op een retentierecht kan beroepen gezien het bepaalde in art. 8:210a BW waarin enkele
bepalingen over het retentierecht uit Boek 3 BW en de Faillissementswet worden
uitgesloten. Het Hof Den Haag stelt:

62 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3.
63 Convention Relative a l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 relative

aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 relative a la saisie conserva-
toire et a l’exécution force concernant les bateaux intérieure. Nederland heeft het Verdrag 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, NIPR 1990, 095. Op
1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking getreden. Zie voor de tekst van
dit Verdrag International Transport Treaties en Trb. 1966, 228. PG Boek 8 BW 1992, p. 509.

64 Art. 3 van het eerste protocol bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965.
65 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3. PG boek 8 BW, p. 280.
66 Hof Den Haag 7 augustus 1996, S&S 1997, 8 (Soliman Reijs/Thomas de Gauwdief).
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‘Gelet op het bepaalde in art. 3:290 en 292 BW jo art. 8:210a BW acht het hof de conclusie
dat laatstgenoemd artikel een retentierecht op zeeschepen uitsluit vooralsnog niet gerecht-
vaardigd. Uit art. 8:210a BW valt immers af te leiden dat (slechts) het in art. 3:292 BW
aan het retentierecht verbonden voorrecht67 de vordering op de zaak met voorrang te
verhalen, wordt uitgesloten. Het artikel laat onverlet de in art. 3:290 en 3:291 BW aan
de schuldeiser gegeven bevoegdheid om het nakomen van zijn verplichting tot afgifte van
een zaak op te schorten totdat zijn vordering is voldaan, en dat recht ook jegens (derden?
WV) in te roepen. Daarbij sluit aan art. 60 lid 1 Fw, waarin is bepaald dat de schuldeiser
die retentie recht heeft, dat recht niet door faillietverklaring verliest welk artikel in art.
8:210a BW niet is uitgesloten.’

Het hof is voorts van oordeel dat de werf zich niet schuldig maakt aan misbruik van
recht door zich op het retentierecht te beroepen. De vordering van de werf vindt haar
grondslag in werkzaamheden die hebben bijgedragen tot het behoud van de waarde
van het schip en daarmee indirect hebben geleid tot een hogere opbrengst bij de
verkoop. Om deze reden zou volgens het hof het juist in strijd met de redelijkheid
en billijkheid zijn om de werf haar opschortingsrecht te ontzeggen. Het hof stelt
daartoe:

‘Er dient vooralsnog in het onderhavig geval van te worden uit gegaan dat de vordering
van VOS haar grondslag vindt in werkzaamheden die hebben bijgedragen tot het behoud
van de waarde van de Soliman Reys en die in dat verband zullen hebben geleid tot een
hogere opbrengst bij de verkoop, dan in het geval dat de reparaties niet waren verricht.
Het hof zou het in dat verband juist in strijd met de redelijkheid en billijkheid achten aan
VOS het recht gebruik te maken van haar opschortingsrecht en zodoende betaling van die
werkzaamheden af te dwingen, te ontzeggen.
De omstandigheid dat de hypotheekhouder haar voorrangsrecht niet zou kunnen uitoefenen
en niet te gelde zou kunnen maken omdat VOS gebruik maakt van haar opschortingsrecht
doet daaraan niet af.’

Hoewel art. 210a van Boek 8 BW een beroep op een retentierecht op een schip dus
niet verhindert, leidt het artikel wel tot problemen bij de uitoefening van het retentie-
recht. Deze problemen hebben betrekking op de tweede en derde vraag luidende of
de retentor van een zeeschip zijn vordering met voorrang kan verhalen en of hij
verplicht is de zaak af te geven voor executie.

Het antwoord op de vragen luidt dat enerzijds door de uitsluiting van art. 3:292
BW het recht om een vordering met voorrang op de zaak te verhalen niet geldt voor
de retentor van een zeeschip maar dat anderszins de verplichting om de zaak af te
geven ook niet geldt voor de retentor. De hiervoor beschreven impasse uit het oud
BW is ten aanzien van een retentierecht op een zeeschip dus blijven bestaan.68 De
retentor van een zeeschip zal weigeren het schip voor executie af te geven in de hoop

67 Het gebruik van het woord ‘voorrecht’ is hier verwarrend, het woord ‘recht’ zou duidelijker zijn
geweest.

68 Flach, Scheepsvoorrechten, 2001, p. 40.
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dat zijn vordering wordt voldaan door degene die het schip vrij van het retentierecht
wil executeren of door de nieuwe rechthebbende van de zaak. Het schip met het
retentierecht kan wel worden verkocht,69 maar de verkoopprijs wordt door het op
het schip rustende retentierecht gedrukt.

Het retentierecht in het Geneefs verdrag van 199370

Het toepassingsgebied en de inhoud van het Geneefs verdrag van 1993 wordt hier-
onder71 nog uitgebreid geanalyseerd in het kader van het toepasselijke recht op scheeps-
voorrechten. Op deze plaats wordt met betrekking tot het retentierecht echter reeds
vooruit gelopen op het verdrag.

In art. 7 van het Geneefs verdrag van 1993 is het recht van retentie geregeld. Aan
de scheepsbouwer en scheepsreparateur wordt een recht van retentie toegekend.
Belangrijk is dat in art. 12 lid 4 van het verdrag is bepaald dat bij een gedwongen
verkoop de werf het bezit van het schip moet prijsgeven. De werf is echter wel
gerechtigd om zijn vordering met voorrang te verhalen op de opbrengst van de
verkoop. Zijn vordering komt in rang na de vorderingen genoemd in art. 4 van het
verdrag maar voor de vordering van de hypotheekhouder.72

Het Geneefs verdrag van 1993 lost door dit systeem van verplichte afgifte in ruil
voor een recht van voorrang en een verhaalsrecht de impasse op zoals die in het
Nederlandse recht ten aanzien van het zeeschip bestaat. Het Geneefs verdrag van 1993
doet hiermee recht aan de belangen van de andere crediteuren die een bevoorrechte
vordering hebben. Het schip kan in ieder geval geëxecuteerd worden zonder dat de
verkoopprijs wordt gedrukt door een op het schip rustend retentierecht. Het verdrag
betekent wel een vermindering van de bescherming van hypotheekhouders omdat de
vordering van de retentor voor hun vordering wordt voldaan. Anderzijds, de huidige
situatie waarin een schip minder opbrengt door een daarop rustend retentierecht is
ook niet in het voordeel van de hypotheekhouder.

69 Rb. Rotterdam 9 januari 1976, S&S 1977, 54 (Apollo II); Hof Amsterdam 23 april 1981, S&S
1981,117 (Sarina I); Pres. Rb. Amsterdam, 12 mei 1987, S&S 1987, 140 (Montecristo); Pres. Rb.
Rotterdam 25 juli 1988, S&S 1989,52 (Iran Adalat); Rb. Haarlem 23 januari 1990, S&S 1990, 138
(Montecristo); Hof Den Bosch, 2 juli 1996, S&S 1997/97 (Zie ook Pres. Rb. Maastricht 21 maart
1995, S&S 1997, 98, en Pres. Rb. Breda 19 april 1995, S&S 1997, 99) (Corviglia); Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen en Aruba 12 mei 1998 S&S 1999,7 (hoger beroep van het Gerecht
in eerste aanleg Curaçao 14 april 1997 en 3 november 1997) (Infinity); Hof Den Haag 27 oktober
1998 S&S 2000, 99 (hoger beroep van Rb. Rotterdam 12 juni 1997 (Piet Hein/Bascule); Pres. Rb.
Rotterdam 15 juni 2000, S&S 2000,134 (Karen Maersk); Pres. Rb. Rotterdam 22 februari 2001,
S&S 2001, 78 (S.W. Trader; S.W. Runner); Rb. Rotterdam 22 juli 2002, S&S 2003, 78 (Lodz II);
Rb. Rotterdam 22 oktober 2003, S&S 2005, 36 (Mattheos); Rb. Rotterdam 29 september 2004 (Zie
ook Rb. Rotterdam 12 mei 2004, S&S 2005, 67) S&S 2005/68 (Conti Blue); Rb. Rotterdam 29
september 2004 (Zie ook Hof Den Haag 23 mei 2000, S&S 2000, 100 en Hof Den Haag 27 juni
2002, S&S 2003, 54) S&S 2005, 69 Logan (ex Uzunoglu).

70 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van dit Verdrag International Transport Treaties. Alcantara 1996, p. 219-232; Berlingieri, 1993b;
Berlingieri 1995, p. 57-76; Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307; Wersel 1996.

71 Zie paragraaf 4.3.3.
72 Zie paragraaf 4.3.3.
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De vraag is of het de voorkeur verdient het BW aan te passen in de zin dat art.
210a van Boek 8 BW wordt geschrapt of dat het beter is het verdrag van 1993 te
ratificeren. Schrapping van art. 210a van Boek 8 BW is in ieder geval niet in strijd
met het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 waarop het artikel is gebaseerd. Dit
verdrag is namelijk alleen van toepassing op binnenvaartschepen en niet op zeeschepen.
Zeerecht en binnenvaartrecht zijn echt twee verschillende werelden. Binnenschepen
verplaatsen zich namelijk slechts tussen een beperkt aantal Staten, binnenschepen
bevinden zich voornamelijk binnen territoriale wateren en binnenschepen zijn in de
regel niet geregistreerd in een goedkope vlagland. Binnenschepen kennen als gevolg
daarvan een vrij regionaal karakter. Zeeschepen hebben daarentegen een veel inter-
nationaler karakter doordat zij zich verplaatsen tussen een veel groter aantal Staten,
kunnen zijn geregistreerd in een staat met een open register en zich kunnen bevinden
op volle zee buiten het territoir van iedere Staat. Als gevolg van deze verschillen tussen
het zeerecht en het binnenvaartrecht is een gelijke regeling voor beide terreinen niet
altijd functioneel. Het antwoord op de vraag of de ratificatie van het Geneefs verdrag
van 1993 door het Koninkrijk der Nederlanden aanbeveling verdient, hangt met name
af van de vraag in hoeverre men de hypotheekhouders wil beschermen. Ratificatie
van het verdrag van 1993 zou namelijk leiden tot een verslechtering van de positie
van de hypotheekhouders door een vergroting van het aantal scheepsvoorrechten dat
boven hypotheek is gerangschikt. Het totaaloordeel over de waarde van het Geneefs
verdrag van 1993 komt later in dit boek nog aan de orde na de inhoudelijke bespreking
van de hele regeling.73

73 Zie paragraaf 4.3.3.




