
3 Nederlands conflictenrecht voor
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen

3.1 Inleiding

3.1.1 Onderwerp van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk staat het conflictenrecht ter aanwijzing van het toepasselijke recht
op het eigendomsrecht en andere rechten met goederenrechtelijke werking op een
zeeschip centraal. Binnen dit onderwerp vallen de vragen naar het toepasselijke 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.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden gelden geen internationaal eenvormige regels
voor zeeschepen aan de hand waarvan bovengenoemde vragen kunnen worden beant-
woord. Bij gebrek aan internationaal eenvormige regels rijst de vraag welke conflict-
regels het toepasselijke nationale recht aanwijzen. In het Nederlandse recht is de
geldende nationale conflictregel voor goederenrechtelijke rechten op zeeschepen
neergelegd in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht. In dit artikel wordt de lex registratio-
nis als toepasselijk recht aangewezen. Het toepassingsgebied en de inhoud van deze
verwijzingsregel staan centraal in deze paragraaf. Zoals zal blijken geeft art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht geen conflictregel voor niet-teboekstaande zeeschepen en wijst
de conflictregel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht evenmin het toepasselijke recht
aan op de goederenrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud of het retentie-
recht. Nu de bijzondere goederenrechtelijk conflictregel voor het zeeschip deze
aspecten niet beheerst, zijn de algemene conflictregels hierop van toepassing. Deze
algemene conflictregels voor het goederenrecht zijn in een ontwerp voor de Wet
Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG)1 neergelegd. Aandacht zal daarom
worden besteed aan de toepasselijkheid en de betekenis van de ontwerp-WCG voor
het zeeschip. Niet zeker is hoe de WCG uiteindelijk zal luiden. In dit onderzoek wordt
echter wel ruime aandacht besteed aan de ontwerp-WCG omdat het huidige ontwerp
het resultaat is van uitvoerige voorbereiding. Een antwoord zal daarbij worden gegeven

1 De tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG) is te vinden op
www.justitie.nl, geraadpleegd december 2005.
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op de vraag of de conflictregels uit de ontwerp-WCG wel voldoen aan de eisen die
het bijzondere karakter van het zeeschip aan het conflictenrecht stelt of dat voor de
niet voor art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht bestreken onderwerpen bijzondere zeerech-
telijke conflictregels behoren te gelden.

3.1.2 De lex rei sitae-regel als goederenrechtelijke conflictregel bij uitstek

De conflictregel bij uitstek voor het goederenrecht is de lex rei sitae-regel.2 Deze
regel houdt in dat het recht van de staat waar het goed zich bevindt het goederenrechte-
lijke statuut van het goed bepaalt. Het maken van een rechtskeuze voor een ander
recht is niet mogelijk. In de Nederlandse literatuur3 is deze regel reeds lang erkend
en in art. 7 Wet AB4 uit 1829 is zij voor onroerende zaken al gecodificeerd in het
Nederlandse recht. In art. 7 A.B. is bepaald:

‘Ten opzigte van onroerende goederen, geldt de wet van het land of der plaats alwaar die
goederen gelegen zijn.’

In de nooit in werking getreden Eenvormige Benelux Wet (EW)5 werd de toepassing
van de lex rei sitae-regel uitgebreid tot roerende zaken. In art. 12 EW staat:

‘1. Zakelijke rechten op lichamelijke goederen worden beheerst door de wet van het land,
waar die goederen zich bevinden. Dezelfde wet bepaalt welke goederen roerend en welke
onroerend zijn.
2. Goederen, die van het ene land naar het andere vervoerd worden, zijn tijdens dat vervoer
onderworpen aan de wet van het land van bestemming.’6

2 Zie: Actes van de Haagse Conferentie van het I.P.R., achtste zitting, 1956, p. 297.
3 Kosters 1917, p. 717-724; Mulder 1947, p. 135-142; Van Brakel 1953, p. 201-211; Schultz, 1955,

p. 146-158; W.L.G. Lemaire, Nederlands Internationaal Privaatrecht (hoofdlijnen), 1968, p. 232-241;
Sauveplanne 1989, p. 51-52; Strikwerda 2002, p. 152-160; Bertrams (Bijzondere Overeenkomsten,
II.1), aant. 118.

4 Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk, Stct.
1829-28, Stb. 1917, 303, 1988, 18, 1989, 616. Zie hierover: Opzoomer 1857, p. 31-32.

5 De tekst van de Eenvormige Wet staat in De Winter 1968.
6 In art. 23 aanhef en sub b is overigens bepaald: ‘Deze wet is niet van toepassing:

b) op de rechten en verplichtingen, geregeld bij de wetten betreffende de zeevaart, de binenvaart
of de luchtvaart.’
In de Toelichting is gesteld dat onder meer zeeschepen van toepassing zijn uitgesloten. Gesteld wordt:
‘De rechten en verplichtingen, die met de zeevaart, de binnenvaart en de luchtvaart verband houden,
zijn reeds voor een belangrijk deel bij collectieve tractaten geregeld. Derhalve worden deze materies
niet in de eenvormige wet geregeld.’
Zie: De Winter 1968, p. 45-100, m.n. p. 100.
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Ondanks dat de EW nooit in werking is getreden, is de lex rei sitae-regel uit art. 7
A.B. in de literatuur7 en jurisprudentie8 wel analoog toegepast op roerende zaken.
De lex rei sitae-regel is eveneens terug te vinden in art. 2 van de ontwerp-WCG.

De betekenis van de ontwerp-Wet Conflictenrecht Goederenrecht (WCG)9 voor het
zeeschip
In art. 1 lid 1 ontwerp-WCG is bepaald:

‘De bepalingen van deze wet zijn mede van toepassing op schepen, luchtvaartuigen en
spoorrijtuigen, voor zover op grond van enig verdrag of bij de wet geen andere voorschrif-
ten zijn gegeven.’10

Aanvankelijk werden in het voorontwerp voor de WCG zeeschepen nog uitgesloten
van toepassing van de WCG. In art. 1lid 1 voorontwerp voor de WCG stond namelijk:

‘De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op schepen, luchtvaartuigen en
railvoertuigen’

De Staatscommissie voor het IPR adviseerde dit artikellid echter te wijzigen in de
zin dat de ontwerp-WCG in beginsel wel van toepassing is op zeeschepen, tenzij
daarvoor bijzondere regels zoals neergelegd in de Wet conflictenrecht zeerecht gelden.
Als gevolg daarvan vallen niet teboek gestelde kleine schepen en luchtvaartuigen onder
de algemene conflictregels voor goederen in plaats van onder de Wet conflictenrecht
zeerecht.

De hoofdregel uit de ontwerp-WCG voor de aanwijzing van het toepasselijke
goederenrecht staat in art. 2. Art. 2 van de ontwerp-WCG luidt:

‘Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht
van de Staat op welks grondgebied de zaak zich bevindt. Dat recht bepaalt in het bijzonder:
a. of een zaak roerend of onroerend is;
b. wat een bestanddeel van een zaak is;
c. of een zaak vatbaar is voor overdracht van de eigendom ervan of vestiging van een recht
erop;

7 Kosters 1917, p. 708 e.v.; Van Brakel 1953, p. 206-207; Meijers 1954-1955, p. 336; Schultz, 1955;
De Ly 1995, p. 329-341.

8 Zie bijvoorbeeld: Hof Arnhem 29 november 1955, NJ 1956, 231; Rb. Amnsterdam 15 november
1960, NJ 1961, 267; Rb. Leeuwarden 15 december 1960, NJ 1961, 330; Hof Amsterdam 8 mei
1964 gepubliceerd bij HR 28 mei 1965, NJ 1966, 119; Rb. Amsterdam 22 juli 1976, NJ 1978, 47;
Hof Arnhem 14 juli 1982, NJ 1983, 375; Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126; Zie ook:
Rechtspraak overzicht Internationaal Privaatrecht WPNR (1982) 5593, p. 52-56 en WPNR (1995)
6204, p. 824-828 en 6205, p. 852-855

9 De tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG) is te vinden op
www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005.

10 Advies van de Staatscommissie van 23 december 1998, p. 4. Voor het overige verwijst de Staatscom-
missie naar haar aantekeningen bij art. 2, tweede lid, waarvan de schrapping is voorgesteld. Zie
voor de tekst van het advies: www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005.
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d. welke vereisten aan een overdracht of vestiging worden gesteld;
e. welke rechten op een zaak kunnen rusten en welke de aard en de inhoud van deze rechten
zijn;
f. op welke wijze de onder e bedoelde rechten zich wijzigen, overgaan en tenietgaan en
welke hun onderlinge verhouding is.’

Uit dit artikel blijkt dat de hoofdregel uit de ontwerp-WCG in overeenstemming is
met het huidige ongecodificeerde conflictenrecht inhoudende dat het goederenrecht
van de lex rei sitae, het recht van de plaats waar het goed zich bevindt, toepasselijk
is.11 De andere conflictregels uit de ontwerp-WCG met betrekking tot het eigendoms-
voorbehoud en het retentierecht zullen verderop in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan
de orde komen.12

De rechtvaardigheid en de doelmatigheid van de conflictregels uit de ontwerp-
WCG voor het eigendomsvoorbehoud en het recht van retentie op zeeschepen zal
worden onderzocht. Betoogd en onderbouwd zal worden dat zowel de toepassing van
de conflictregel voor het eigendomsvoorbehoud als de toepassing van de conflictregel
voor het retentierecht niet tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresultaat leiden
bij toepassing op een teboekstaand zeeschip.13 Dit is een gevolg van het feit dat de
conflictregels uit de ontwerp-WCG het mobiele karakter van het zeeschip en het uit
het commerciële karakter van de scheepvaartpraktijk voortvloeiende belang bij een
snelle beslissing onvoldoende in acht nemen. Een voorstel zal daarom worden gedaan
voor twee aanvullingen op de Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking tot conflict-
regels voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken
aan boord van een teboekstaand zeeschip en het retentierecht op een teboekstaand
zeeschip.

11 De Staatscommissie voor het IPR stemde in haar advies over het voorontwerp van de WCG in met
de gelding van de lex rei sitae als hoofdregel. Zie: Advies van de Staatscommissie voor het IPR
van 23 december 1998, p. 8-10. De Staatscommissie stelt: ‘De Staatscommissie onderschrijft hetgeen
in de toelichting op het voorontwerp is gesteld omtrent de handhaving van de verwijzing naar het
recht van het land van ligging als uitgangspunt voor de regeling van het conflictenrecht op het gebied
van zaken. Daar is gezegd dat het beginsel van aanknoping aan het recht van het land van ligging,
zowel voor roerende als voor onroerende zaken, universeel is en in vrijwel alle codificaties of wetten
betreffende het internationaal privaatrecht kan worden gevonden. Voorbeelden zijn par. 31 van
de Oostenrijkse wet van 1978, art. 99 en 100 van de Zwitserse wet van 1987 en art. 43 van de
aanbevelingen van 1988 van de Deutsche Rat für Internationales Privatrecht. Dat vragen zich kunnen
voordoen in verband met de omstandigheid dat een roerende zaak waarop rechten zijn gevestigd,
later wordt overgebracht naar een ander land, kan, aldus de toelichting, geen reden zijn om afstand
te nemen van het uitgangspunt van de toepasselijkheid van het recht van het land ten tijde van de
vestiging van die rechten.
Zie thans ook de Italiaanse i.p.r.-wet van 1995, art. 51, eerste lid, en voor wat de doctrine betreft,
Karl Kreuzer, La propriété mobilière en droit international privé, Recueil des Cours de l’Académie
de droit international (RCADI) 1996, tome 259, p. 13-317 (44-70).

12 Zie paragraaf 3.7 en 3.8.
13 Zie paragraaf 3.7 en 3.8.
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Lex rei sitae en mobiele zaken
Het recht van de staat waar het goed zich bevindt, beheerst dus in beginsel zijn
goederenrechtelijk statuut. Toepassing van de lex rei sitae-regel leidt echter tot een
wisselend rechtsregime op een roerende zaak indien die zaak landsgrenzen overschrijdt.
Een zeeschip is een roerende zaak en de reden van haar bestaan is juist gelegen in
haar capaciteit om zich over lange afstanden te verplaatsen en aldoende continu
landsgrenzen te overschrijden. De lex rei sitae houdt onvoldoende rekening met het
mobiele karakter van het zeeschip. De toepassing van de lex rei sitae op het zeeschip
zou immers tot grote onzekerheid leiden bij de financiers en andere schuldeisers van
het schip omdat het toepasselijke goederenrecht dan steeds wisselt bij het zich verplaat-
sen van het schip van de ene territoriale wateren naar de andere territoriale wateren.
Bovendien geldt dat indien het schip zich op volle zee bevindt, de lex rei sitae niet
naar een toepasselijke nationale wet verwijst. Om deze redenen is de lex rei sitae-regel
voor toepassing op teboekgestelde zeeschepen ingevuld door de lex registrationis.14

Lex registrationis
De toepasselijkheid van de lex registrationis op goederenrechtelijke rechten op zeesche-
pen werd reeds erkend aan het einde van de negentiende eeuw.15 In 1885 riep de
Belgische regering een congres bijeen in Antwerpen om een oplossing te vinden voor
enkele rechtsconflicten op het gebied van het zeerecht.16 In het vervolg zal dit het
‘Projet de reglement international des conflits de lois en matières de droit maritime’
of ‘het Projet’ worden genoemd. In 1888 volgde een tweede congres in Brussel. Dit
congres leidde tot het opstellen van een viertal conflictenrechtelijke artikelen voor
het zeerecht. In dit ontwerp is een grote rol voor het recht van de vlag van het schip
neergelegd. In art. 1 is bepaald:

‘Art. 1 La loi du pavillon servira à déterminer:
1. Les droits réels dont le navire est susceptible;
2. Les modes d’acquisition, de transmission et d’extinction des droits réels, ainsi que les
formalités à remplir pour ces acquisition, transmission et extinction, sauf ce qui est aux
§ 7°. ci-dessous;
3. Les conditions de l’existence, de l’excercise et de l’extinction du droit de suite;
4. Les créances privilégiées sur le navire et leur rang;
5. Les règles applicables aux rapports de droit entre les copropriétaires d’un navire, entre
le propriétaire et le capitaine, entre le propriétaire ou le capitaine et l’équipage;
6. L’étendue de la responsabilité des propriétaires de navires à raison des actes du capitaine
ou des gens de l’équipage;
7. Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pressants du navire, l’hypothéquer,
le vendre, contracter un emprunt à la grosse, sauf à se conformer, quant aux formalités

14 Voor niet-teboekstaande zeeschepen, zoals zeiljachten, geldt art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet.
Het goederenrechtelijk statuut van een niet-teboekstaand zeeschip wordt beheerst door de lex rei
sitae.

15 J. Asser 1963, p. 1-31.
16 E.J. Korthals Altes 1891, p. 2.
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préables et à la forme des actes, soit à la loi du pavillon, soit à la loi du port où s’accom-
plissent ces formalités;
8. Les indemnités dues au navire à raison de l’assistance prêtée en mer à d’autres navires,
alors même que cette assistance serait continuée dans lex eaux intérieures;
9. Les obligations de chacun des navires poursuivis à raison d’un abordage en mer et les
indemnités dues par chacun de ces navires. Néanmoins, les personnes qui se trouvent à
bord d’un navire engagé dans l’abordage, les propriétaires du corps et des facultés de
ce navire ne pourront obtenir respectivement ni des indemnités supérieures à celles qu’ils
seraient en droit de réclamer d’après la loi du pavillon de ce navire, ni des condamnations
solidaires, dans les cas où, d’après la loi de ce pavillon, les débiteurs des indemnités n’en
seraient pas solidairement tenus.’

In art. 1 is bepaald dat het recht van de vlag onder meer van toepassing is op
1. de goederenrechtelijke rechten die op een schip rusten;
2. de wijze van verkrijging, overdracht en tenietgaan van goederenrechtelijke rechten

en welke formaliteiten daarvoor zijn vereist;
3. de voorwaarden voor het bestaan, de uitoefening en het tenietgaan van het droit

de suite;
4. de bevoorrechte vorderingen en hun rang.

Daarnaast wordt het recht van de vlag ook toepasselijk verklaard op de verantwoorde-
lijkheid van de scheepseigenaren voor handelingen van de kapitein of leden van de
bemanning; de bevoegdheden van de kapitein; de vergoeding voor hulpverlening en
de aansprakelijkheid uit aanvaring.

De keuze voor het recht van de vlag als goederenrechtelijke conflictregel kan ook
reeds lang op instemming in de literatuur rekenen. Lyon-Caen17 pleitte naar aanleiding
van het Projet al voor de toepassing van het recht van de vlag en wel met de volgende
woorden:

‘La disparition du système protecteur, remplacé dans presque tous les États par le principe
de l’assimilation des pavillons, a multiplié les rélations maritimes internationales et rendu,
par suite, plus fréquents que jamais les conflits de lois en matière de droit maritime privé.
Avant de chercher à unifier le droit maritime, il importerait que les gouvernements s’enten-
dissent sur les règles à admettre pour résoudre ces conflits.
Les principes ordinaires du droit international privé ne doivent pas, dans un grand nombre
de cas, recevoir leur application. La nature spéciale des bâtiments de mer, l’intérêt du
crédit, la nécessité de faciliter et de favoriser le développement des relations entre les
citoyens des divers États doivent faire adopter une règle particulière. En quelque lieu que
se trouve un bâtiment de mer, en quelque lieu que s’élève le procès dont il s’agit, il y a
lieu de préférer la loi du pavillon, c’est-à-dire celle du pays auquel le navire appartient,
à la lex rei sitae, applicable, en général, aux bien mobiliers, et à la lex fori. Grâce à ce
principe, on obtient précieux résultat de ne pas faire varier la loi applicable à un navire

17 Annuaire de l’Institut de Droit International. Huitième Année, p. 126. Zie ook: E.J. Korthals Altes
1891, p. 7.
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avec les pays qu’il parcourt successivement. Les navires sont ainsi suivis par leurs lois
nationales comme les individus par leurs lois personnelles.’

Lyon-Caen stelt dat de gewone conflictregel voor het goederenrecht niet zonder meer
kan worden toegepast op zeeschepen. Het bijzondere karakter van zeeschepen, het
belang van financiering en de noodzaak om de relaties tussen onderdanen van verschil-
lende staten te bevorderen vragen volgens hem om het opstellen van een bijzondere
regel. In plaats van het recht van de plaats waar het zeeschip zich bevindt en in plaats
van het recht van de forumstaat geeft Lyon-Caen daarom de voorkeur aan de toepas-
sing van het recht van de vlag. Het belangrijkste voordeel van de toepasselijkheid
van het recht van de vlag is volgens hem dat het toepasselijke recht niet wijzigt met
het zich verplaatsen van het schip.

Ook in de Duitse18 en Nederlandse literatuur19 werd het praktische belang van
de vlagwet al vroeg erkend. Mulder20 wijst op de voordelen van de toepassing van
de lex registrationis op zeeschepen. Hij stelt:

‘Welke groote betekenis de schepen zijner nationaliteit voor den staat bezitten, zal geen
nadere verklaring behoeven. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen, dat deze
nationaliteit ook op het gebied van het internationale privaatrecht haar invloed zal doen
gelden. Onroerend goed wordt beheerst door de wet der ligging, wegens zijn groote
beteekenis voor het land, waar het gelegen is. Zou men niet op schepen hun nationale wet
toepasselijk verklaren? Nu werpe men niet tegen, dat voor roerend goed, waartoe ook
schepen behooren, de lex rei sitae heeft te gelden. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst
wegen. De wet der ligging zal hier voor de wet van de vlag moeten wijken. De voordelen
van dit standpunt springen in het oog. Want naast het feit, dat nu elke staat het privaatrech-
telijk statuut zijner schepen, waar zij zich ook mogen bevinden, kan vaststellen, is er een
de rechtszekerheid dienende eenheid van wetstoepassing verkregen. Want brengt toepassing
der lex rei sitae mede, dat op een goed herhaaldelijk verschillende wetten toepasselijk zijn,
bij handhaving van de wet der vlag is hiervan geen sprake. Bovendien zal geen onzekerheid
kunnen ontstaan door de toepassing van vreemd recht: de nationaliteit van een schip is
voor een ieder waarneembaar.’

Van Brakel21 benadrukt eveneens het gunstige effect dat de toepassing van de lex
registrationis heeft voor de rechtszekerheid. Hij voert aan:

‘Schepen hebben een nationaliteit en een woonplaats, de zogenaamde thuishaven. Dienten-
gevolge kan tot op zekere hoogte de nationale wet van het schip die der lex rei sitae
verdringen. Nederlandse schepen kunnen, ook buitenlands, slechts door overschrijving in
het Nederlandse register geleverd worden. Ook scheepshypotheek kan slechts door inschrij-
ving in het Nederlandse register op Nederlandse schepen worden gevestigd. Dit alles ten

18 Zie voor het Duitse conflictenrecht: Nöll 2003 p. 375 e.v.
19 E.J. Korthals Altes 1891, p. 25-26; Mulder 1947, p. 142-145; Van Brakel 1953, p. 211-213; Cleverin-

ga 1961, p. 110; Cohen Henriquez 1980, p. 194; Sauveplanne 1989, p. 54.
20 Mulder 1947, p. 142-145.
21 Van Brakel 1953, p. 211.
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behoeve der crediteuren, die door raadpleging der nationale registers dienen te kunnen
weten of en in hoeverre een schip belast is.’

Evenals in de literatuur is ook in de Nederlandse jurisprudentie22 uit de periode voor
de Wet conflictenrecht zeerecht reeds gepleit voor de lex registrationis, in plaats van
de lex rei sitae op de goederenrechtelijke rechten op teboekstaande zeeschepen.23

Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht en de bijbehorende Nederlandse parlementaire
geschiedenis
Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht luidt:

‘Behoudens het in art. 3 bepaalde, worden de vragen wie de eigenaar is van een teboek-
gesteld schip, welke zakelijke rechten daarop rusten, welke de inhoud van het eigendoms-
recht en de zakelijke rechten is en wat als bestanddeel van het schip mede voorwerp van
die rechten is,
beantwoord naar het recht van de Staat waar het schip teboekstond toen het betreffende
recht ontstond.’

Op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is de lex registrationis toepasselijk
op de goederenrechtelijke rechten op een teboekstaand zeeschip.24 De vraag is wat
de achtergrond is van deze regel die afwijkt van de gewone goederenrechtelijke
conflictregel inhoudende dat de lex rei sitae toepasselijk is.

22 Hof Den Haag 17 december 1991 en 23 november 1993, S&S 1994, 27 (WD Riversland (ex-Apache
I)/ Summer Sea); Rb. Rotterdam 29 februari 1996, S&S 1996, 82; zie ook pleidooi eisers bij Rb.
Amsterdam 12 februari 1986, S&S 1987, 4 (Fortunstar). Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 21 054,
nr. 3, p. 5

23 Op deze regel is in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak Libra van 13 maart 1974,
S&S 1975,24, een uitzondering gemaakt. In deze uitspraak wordt het bestaan van een zakelijk
zekerheidsrecht beantwoord naar het recht dat de vordering beheerst. Mijns inziens verdient de
toepassing van de lex causae op het bestaan van een goederenrechtelijk recht niet de voorkeur door
het gebrek aan rechtszekerheid dat daaraan kleeft voor derden jegens wie het zakelijk recht ook
werkt. Zie ook: Boonk 1998, p. 76-77.

24 Het Nederlandse conflictenrecht is niet het enige recht waarin de lex registrationis is gecodificeerd
als de geldende goederenrechtelijke conflictregel voor het schip. De lex registrationis is bijvoorbeeld
ook gecodificeerd in het Chinese conflictenrecht in de Maritime Code van de Volksrepubliek China
in art. 270 en 271. Art. 270: The law of the flag State of a ship shall apply to the acquisition, transfer
and extinction of the ownership of the ship.
Artikel 271: The law of the flag State of a ship shall apply to the mortgage of the ship. The law
of the original country of registry of a ship shall apply to the mortgage of the ship if its mortgage
is effected before or during its demise charter period.
Zie: Li en Ingram 2002, p. 57-60 en 109.
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In de Memorie van Toelichting25 bij de Wet conflictenrecht zeerecht wordt de
heersende mening betreffende de toepasselijkheid van de lex registrationis op goederen-
rechtelijke26 rechten bevestigd. In de Toelichting staat:

‘Naar geldend recht worden de vragen wie eigenaar is van een schip (1), wat de inhoud
is van dat eigendomsrecht (2), wie een recht van hypotheek of vruchtgebruik op dat schip
hebben en wat de inhoud is van die rechten (3) en wat bestanddeel van het schip is (4),
beantwoord aan de hand van het nationale recht van dat schip. In het Wetboek van Koop-
handel heeft deze regel, in de vorm van een eenzijdige conflictenregel en beperkt tot
binnenschepen, uitdrukking gevonden in art. 755: zakelijk rechten op in Nederland teboek-
gestelde binnenschepen worden beheerst door Nederlands recht.
Het wetsvoorstel wijst de teboekstelling van het desbetreffende schip als aanknopingsfactor
aan, met dien verstande dat wat betreft de voorrechten en wat betreft de rangorde van
het hypotheek- en pandrecht ten opzichte van de voorrechten art. 3, tweede lid, tweede
volzin, een afwijkende regel geeft, zie hierna. Een overeenkomstige bepaling is voor het
binnenvaartrecht gegeven naar analogie van de hoofdregel van art. 10 van het ook door
Nederland geratificeerde “Protocole nr. 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de
navigation intérieure”, tot stand gekomen te Genève op 25 januari 1965 (Trb. 1966, 228).
Deze conformiteit bewerkstelligt dat moeilijkheden en onbillijkheden bij karakterwijziging
van een schip en bij gebruik van een zeeschip op de binnenwateren of een binnenschip
op zee, waarop in de Inleidende opmerkingen bij Afdeling 8.3.2. in de toelichting op Boek
8, wordt gedoeld, ook wat betreft het internationaal privaatrecht worden vermeden.’

Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht blijkt dat art.
2 Wet conflictenrecht zeerecht is gebaseerd op art. 10 van het eerste protocol van
het Geneefs binnenvaartverdrag 1965.27 In art. 10 van het eerste protocol van het
Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 is bepaald:

‘Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la
législation du pays d’immatriculation, à l’exception de celles qui sont fixées par le présent

25 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT) p. 5-6.
26 Art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is nadrukkelijk niet van toepassing op verbintenisrechtelijke

onderwerpen. In de In de Memorie van Toelichting bij art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht staat
daartoe: ‘De bepaling beoogt uitsluitend een regel te geven voor vraagstukken van zakenrechtelijke
aard. Een verwijzingsregel voor vragen betreffende de beoordeling of uitlegging van (verbintenissen
uit) overeenkomst(en) mag daarin niet worden gelezen. Zo is het zeer goed mogelijk dat als bijvoor-
beeld bij de uitlegging van een koopovereenkomst met betrekking tot een zeeschip de vraag rijst
of een bepaalde zaak geacht moet worden bestanddeel van het verkochte schip uit te maken, die
vraag beantwoord wordt naar het recht dat deze overeenkomst beheerst.’

27 Convention Rélative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 rélative
aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 rélative à la saisie conserva-
toire et àl’execution forcé 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
International Transport Treaties of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in december 2005 of
PG Boek 8 BW 1992, p. 509.
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Protocole et de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinction d’autres
droits réels, à la suite d’une exécution forcée.’

In art. 10 van het eerste protocol van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 wordt
in beginsel het recht van de staat van teboekstelling toepasselijk verklaard op goederen-
rechtelijke rechten op een binnenschip met uitzondering van de regels uit het protocol
en de regels die toepasselijk zijn op de eigendomsoverdracht of het tenietgaan van
andere goederenrechtelijke rechten volgend op een gedwongen executie.

Het Geneefs Binnenvaartverdrag is weliswaar alleen van toepassing op binnensche-
pen maar de Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen veel regels uit dit verdrag
en het eerste protocol ook op zeeschepen toe te passen. Deze conformiteit moest
voorkomen dat bij de bepaling van het toepasselijke recht moeilijke en onrechtvaardige
situaties zouden kunnen ontstaan bij karakterwijziging van een schip en bij gebruik
van een zeeschip op binnenwater of een binnenschip op zee.28

3.1.3 Vragen naar aanleiding van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht

In de jurisprudentie29 uit de periode na de Wet conflictenrecht zeerecht is de conflict-
regel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht in het algemeen zonder bezwaren op de
goederenrechtelijke rechten op een schip toegepast.30 Dit was te verwachten gezien
de gelijkenis van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht met het commune conflictenrecht
voor de Wet conflictenrecht zeerecht. Ondanks de hiervoor beschreven vrij algemene
erkenning van de lex registrationis als toepasselijk goederenrecht doet de verwijzing
naar de teboekstelling drie vragen oproepen. In de eerste plaats rijst de vraag welke
teboekstelling bepalend is wanneer de teboekstelling van een schip wijzigt. In de
tweede plaats dient te worden vastgesteld welke teboekstelling doorslaggevend is voor
de aanwijzing van het toepasselijke recht indien een schip zowel in een eigenaarsregis-
ter als in een rompbevrachtingsregister staat ingeschreven. Tenslotte rijst de vraag
welk recht toepasselijk is op goederenrechtelijke rechten op niet-teboekstaande zeesche-
pen, zoals zeiljachten. Op deze drie vragen zal een antwoord worden geformuleerd.

28 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 6.
29 Hof Amsterdam 18 augustus 2000, hoger beroep van Pres. Rb. Haarlem 16 augustus 2000 S&S

2001,103 (Kruzenshtern, Sedov, Mir); Hof Den Haag, 12 mei 1998, S&S 1998/88 (Princess of
Rotterdam (ex Capella II).

30 Na de inwerkingtredig van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is lex registrationis-regel echter niet
altijd correct toegepast. Zie bijvoorbeeld: Pres. Rb. Middelburg 12 juli 1995, S&S 1996, 25 (Rema-
cum). Zie ook: Boonk 1998, p. 77-78. Boonk stelt: ‘Naar mijn mening heeft de President art. 2
Wet IPR miskend. In het geding was de eigendom van een in Luxemburg teboekgesteld schip.
Ingevolge art. 2 moet de vraag of Gerwin ten tijde van de beslaglegging eigenares van het schip
was geworden naar het recht van de plaats van teboekstelling, en derhalve naar Luxemburgs recht.
Niet van belang is of de eigendom van het schip is overgegaan zonder dat daarvan een inschrijving
in het register heeft plaatsgehad. Art. 2 Wet IPR bevat immers voor die situatie geen uitzondering
op de in dat artikel geformuleerde regel.’
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Na de beantwoording van de bovengenoemde vragen met betrekking tot de
teboekstelling van het schip gaat de aandacht uit naar het toepasselijke recht op enkele
specifieke onderwerpen van goederenrechtelijke aard. De volgende vragen worden
daarbij beantwoord:
- Welk recht is toepasselijk op de overdracht van een zeeschip?
- Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke vragen omtrent bestanddelen,

scheepstoebehoren en natrekking?
- Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-

voorbehoud?
- Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijke gevolgen van een retentie-

recht?

3.2 Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke rechten op een schip
na wijziging van de teboekstelling?

3.2.1 Inleiding

De teboekstelling van een schip is een redelijk constant maar zeker geen vast gegeven.
Scheepseigenaren kunnen om verschillende redenen besluiten hun schip in een ander
register te laten inschrijven vanwege een aldaar geldend gunstiger belastingrecht of
arbeidsrecht of de naar dat recht geldende veiligheidsvoorschriften. Bij toepassing
van de lex registrationis-regel wisselt het toepasselijke goederenrecht met het wisselen
van de registratie. In een dergelijke situatie is het van belang te weten welke lex
registrationis toepasselijk is op het bestaan en de inhoud van goederenrechtelijke
rechten op een schip. In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht, maar ook in art. 3 van
de Wet conflictenrecht zeerecht, is daarom aangegeven welk moment bepalend is bij
vaststelling van de teboekstelling die naar het toepasselijke recht leidt. In art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt verwezen naar het moment waarop het desbetreffende
recht ontstond.31

Wisseling van de lex registrationis kan de vraag oproepen in hoeverre een onder
de oude lex registrationis ontstaan recht moet worden erkend onder de nieuwe lex
registrationis.32 Bij deze vraag spelen tegenovergestelde belangen een rol. Enerzijds
is de volledige erkenning van naar de oude lex registrationis gevestigde scheepshypo-
theken in strijd met de belangen van hypotheekbanken die een hypotheekrecht hebben
naar de nieuwe lex registrationis. Anderzijds is het zondermeer vervallen van bestaande
hypotheekrechten bij wijziging van de teboekstelling in strijd met het belang bij
rechtszekerheid van de hypotheekbanken die een recht onder de oude lex registrationis
hebben.

31 Voorlopig verslag van de Bijzondere Commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek,
vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a.

32 Zie: Van Opstall 1932, p. 291-292.
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In de Nederlandse wet is getracht een oplossing te vinden voor dit dilemma in
art. 194 en 195 van Boek 8 BW. In art. 194 lid 2 is bepaald dat teboekstelling in het
Nederlandse scheepsregister niet mogelijk is van een zeeschip dat reeds teboekstaat
in het Nederlandse of in een buitenlands scheepsregister. In art. 194 lid 4 is voorts
bepaald dat de reder die het zeeschip wil inschrijven bij de inschrijving een door hem
ondertekende verklaring moet overleggen waarin staat dat naar zijn beste weten het
schip voor teboekstelling vatbaar is. In art. 195 lid 3 is vastgelegd dat wanneer ten
aanzien van het schip inschrijvingen of voorlopige aantekeningen van derden bestaan,
de doorhaling slechts geschiedt wanneer geen van deze derden zich daartegen verzet.

Teboekstelling in het Nederlandse register impliceert dus dat hypotheekrechten
naar de oude lex registrationis zijn doorgehaald. De vraag of deze zekerheid ook
bestaat ten aanzien van schepen die elders zijn teboek gesteld, hangt af van de vraag
of in die lex registrationis een vergelijkbare regeling staat als in art. 194 en 195 van
Boek 8 BW. Ik verwijs hierbij reeds naar het later nog uitgebreid te bespreken ‘Inter-
national Convention on Maritime Liens and Mortgages’ van 1993 (Geneefs verdrag
inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993)33 waarin vergelijkbare
eisen staan voor het in- en uitschrijven in scheepsregisters.

3.2.2 In hoeverre worden rechten gevestigd onder de oude lex registrationis erkend
onder de nieuwe lex registrationis?

In het Nederlandse scheepsregister kunnen als gezegd alleen schepen worden inge-
schreven die vrij zijn van hypotheekrechten. Hiermee wordt voorkomen dat op een
schip meer hypotheekrechten of boven hypotheek gerangschikte zakelijke rechten op
het schip rusten dan uit het register blijkt. Niet alle rechtsstelsels kennen echter een
vergelijkbare bescherming aan nieuwe eigenaren van het schip en schuldeisers van
het schip. Dientengevolge kan ook de Nederlandse rechter voor de vraag worden
gesteld wat rechtsgeldig is ten aanzien van een hypotheekrecht dat is ontstaan toen
het schip nog in een ander register teboek stond. Concreet gaat het om de vraag of
rechten die zijn ontstaan onder het oude recht, onder het nieuwe recht moeten worden
erkend danwel bij wijziging van de lex registrationis tenietgaan.

Het probleem van wisseling van de lex registrationis werd reeds onderkend bij
het ‘Projet de reglement international des conflits de lois en matières de droit mari-
time’.34 In art. 4 van het naar aanleiding van het Projet gemaakte ontwerp uit 1888
is aangegeven welke vlag bepalend is voor de bepaling van het toepasselijke recht
indien het schip wordt overvlagd. In art. 4 van het ontwerp van 1888 is gesteld:

33 Zie paragraaf 4.3.3.
34 Annuaire de l’Institut de Droit International. Huitième Année, p. 126. Zie ook: E. J. Korthals Altes

1891, p. 7.
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‘Toutes les fois que, en vertu des dispositions qui précèdent, il faut suivre la loi du pavillon,
la loi applicable est celle du pavillon que portait l’également le navire au moment où le
droit a pris naissance.’

In het ontwerp van 1888 is dus bepaald dat de vlag waaronder het schip voer op het
moment dat het recht ontstond, bepalend is voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht. Korthals Altes35 voorzag ook reeds het probleem als gevolg van wijziging
van de teboekstelling en stelt:

‘Hoe aanbevelenswaard in jure constituendo de toepassing van de vlagwet op de zakelijke
rechten ook zijn moge, toch doet zich daarbij een groote moeielijkheid voor, die het best
aan te geven is door de volgende tweeledige vraag: Welken invloed zal eene verandering
van vlag hebben op het bestaan en den onderlingen rang der pandrechten en scheepsvoor-
rechten?’

Korthals Altes stelt vervolgens dat de toepassing van de vlagwet ten tijde van het
ontstaan van de vordering geen voldoende oplossing is. Hij stelt:

‘Ook wij houden het ervoor dat men de verkregen rechten moet eerbiedigen, en niet alleen
de rechten door overeenkomst verkregen, maar ook die, welke op de wet steunen. Welke
rangorde moet echter worden genomen tusschen crediteuren, bevoorrecht door de oorspron-
kelijke en crediteuren, bevoorrecht door de nieuwe vlagwet, wanneer beide wetgevingen
in dat opzicht niet overeenstemmen?
Hier staan wij voor een onoplosbare moeielijkheid; want of men zich vóór de toepassing
der eene vlagwet verklaart of vóór de toepassing der andere, in beide gevallen pleegt men
eene onrechtvaardigheid en art. 4 van het ontwerp-tractaat, dat bepaalt, dat de wet van
die nationaliteit in aanmerking zal komen, waartoe het schip behoort, op het oogenblik
dat het recht zijn oorsprong nam, geeft hiervoor geen voldoende oplossing.’

De kwestie die verband houdt met de wijziging van de teboekstelling is niet geregeld
in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht. Dit betekent dat het antwoord op deze vraag
moet worden gevonden aan de hand van de algemene regels van internationaal privaat-
recht voor het goederenrecht. Het probleem van wisseling van het toepasselijke recht
doet zich namelijk niet alleen voor bij teboekstaande zeeschepen maar ook bij andere
roerende zaken. Goederenrechtelijke vragen met betrekking tot roerende zaken anders
dan teboekstaande zeeschepen worden immers beheerst door de lex rei sitae. Indien
die roerende zaken over een landsgrens worden gebracht, verandert met de situs in
beginsel ook het toepasselijke goederenrechtelijke rechtsregime. Dit wordt het probleem
van de Statutenwechsel of het conflit mobile genoemd. Statutenwechsel doet zich dus
zowel voor bij de toepasselijkheid van de lex rei sitae bij verplaatsing van een goed
over een landsgrens als, zij het minder frequent, bij toepassing van de lex registrationis
indien een schip in een ander register wordt ingeschreven. Aan het probleem van de
Statutenwechsel bij de toepassing van de lex rei sitae is vrij veel aandacht besteed

35 E.J. Korthals Altes 1891, p. 40-41.
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in de literatuur.36 Nu een oplossing voor het probleem ontbreekt in de zeerechtelijke
conflictregel ligt het voor de hand om de oplossingen die ‘op land’ zijn gevonden
voor het probleem van het zogenaamde conflit mobile, te gebruiken voor het oplossen
van de problemen die rijzen bij wijziging van de registratie.

3.2.3 Statutenwechsel37

In het goederenrechtelijke internationaal privaatrecht geldt inzake de erkenning van
rechten die naar buitenlands recht zijn ontstaan het zogenaamde beginsel van de
verkregen rechten.38 Dit uitgangspunt houdt in dat zakelijke rechten die rechtsgeldig
zijn gevestigd naar het recht van de plaats waar de zaak zich bevond ten tijde van
de vestiging of verkrijging, blijven bestaan als de zaak naar een ander land wordt
overgebracht. Josephus Jitta39 stelt ten aanzien van de erkenning van vreemde zeker-
heidsrechten:

‘Ik kan dus niet aannemen dat zekerheidsrechten, behoorlijk in het buitenland op een vreemd
schip verkregen, te niet gaan als het schip hier komt en geëxecuteerd wordt. Daaruit volgt
geenszins dat ik de voorrechten op een vreemd schip, dat hier geëxecuteerd wordt, steeds
zou willen beoordeelen naar het recht der vreemde vlag; ik beweer alleen dat de wet ons
niet dwingt blindelings art. 313-315 K. toe te passen, en ons vrijlaat verkregen rechten
te eerbiedigen, voor zoover zulks redelijkerwijze, met handhaving van even eerbiedwaardige
rechten in Nederland verkregen, mogelijk is.’

Lemaire40 schrijft over het beginsel der verkregen rechten:

‘Dit wil zeggen dat subjectieve rechten, verkregen volgens het materieel landsrecht, dat
op het ogenblik der verkrijging krachtens ons i.p.r. de zaak beheerst, erkend blijven wanneer
door de verandering van de feitelijke ligging het recht van een ander land toepasselijk
geworden is. (…) Men lette er wel op, dat de erkenning van rechten, volgens een vroegere
lex rei sitae verkregen, dit bijzondere aspect heeft dat zij in overeenstemming dient te
worden gebracht met de materiële regels van de latere ligging der zaak. Een inpassing
van de erkende rechten in het nieuwe zakenrechtelijke stelsel vindt plaats. In de inhoud
van de erkende subjectieve rechten treedt transformatie op. (…) het principe is dus, dat
rechten, verkregen volgens een eerdere lex rei sitae tegenover derden kunnen worden
opgeworpen met toepassing van de rechtsregels van het land waar het goed bij de instelling

36 Zie de volgende paragraaf.
37 Lemaire 1968, p. 234-235; Drobnig 1974, p. 468-489; Stoll 1974, p. 450-467; Verheul 1985, p.

55,-56; Joppe 1987, p. 21, 23; De Rooij en Polak 1987, p. 162-163; Rutgers 1990, p. 324-330; M.V.
Polak 1991, p. 641; Steffens 1993, p. 774; De Ly 1995, p. 336-339; Rutgers, 1996, p. 270 e.v; Van
der Weide 2000, p. 877-886, m.n. p. 880-881; Pos 2002, p. 158.

38 Hijmans 1937, p. 179-188; Lemaire 1968, p. 234-235; Strikwerda 2002, p. 157-158.
39 Josephus Jitta 1916, p. 156-157.
40 Lemaire 1968, p. 234-235.
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van de actie is gelegen. Wordt na de instelling van de actie het goed naar een ander land
overgebracht, dan is daaraan niet verandering van het toepasselijk recht te verbinden.’

Op het beginsel der verkregen rechten bestaat echter de uitzondering dat als onder
de nieuwe lex rei sitae (of nieuwe lex registrationis) zakelijke rechten op de zaak
worden gevestigd of verkregen, deze nieuwe rechten voorgaan op de oudere.41

De Wet Conflictenrecht Goederenrecht over Statutenwechsel
Nu vaststaat dat rechten die zijn ontstaan onder het oude recht in beginsel worden
erkend, rijst de vraag welke betekenis die rechten precies toekomt onder het nieuwe
recht. De Staatscommissie42 voor het IPR stelt voor in de ontwerp-WCG een bepaling
op te nemen die luidt:

‘Onverminderd art. 2, tweede lid, verkrijgt een recht op een roerende zaak, indien de zaak
naar het grondgebied van een andere Staat wordt verplaatst, in die andere Staat een door
het recht van die Staat beheerste inhoud. Deze inhoud komt overeen met die welke dat
recht had in de Staat waar het werd gevestigd, behoudens voor zover zulks onverenigbaar
is met het recht van de Staat waarheen de zaak is verplaatst.’

De Staatscommissie43 voor het IPR geeft hierbij de volgende toelichting:

‘Het meerderheidsstandpunt is neergelegd in een tekstvoorstel voor een nieuw art. 3. Daarin
wordt aangegeven dat het goederenrechtelijke regime na de verplaatsing overeenkomt met
het tevoren bestaande regime. Uitgangspunt is het behoud van in het land van eerdere
ligging, conform het recht van dat land verkregen rechten. Dit blijkt uit de inleidende
woorden van het eerste lid: “Onverminderd art. 2, tweede lid,” . De beperking daarop
is gelegen in de woorden “behoudens voor zover zulks onverenigbaar is met het recht van
die andere Staat”. Beoogd is tot uitdrukking te brengen dat in land B niet minder, maar
ook niet meer rechten bestaan dan er in land A bestonden en dat geen bevoegdheden worden
erkend die verder reiken dan door het dwingende recht van het nieuwe land van ligging
zou zijn toegestaan.’44

Als we deze regel uit de ontwerp-WCG toepassen op de situatie dat een schip in een
ander register wordt ingeschreven, geldt dat onder het oude goederenrecht gevestigde
goederenrechtelijke rechten in beginsel blijven bestaan onder het nieuwe goederenrecht
en dat die rechten de betekenis krijgen die het nieuwe recht daaraan toekent. Dit is

41 Cohen-Henriquez 1980, p. 194; Kosters/Dubbink 1962, p. 311; De Ly 1995, p. 336; Joppe, 1987,
p. 21; Rutgers 1996, p. 270; Rutgers 1999a, p. 93-94; Strikwerda 2002, nr. 159; Rb. Amsterdam
27 november 1932, NJ 1935, 657; Hof Amsterdam 27 oktober 1988, NIPR 1989, nr. 106; Pres.
Rb. Zutphen 17 maart 1994, KG 1994, 129, NIPR 1994, nr. 277; Rb. Rotterdam 4 februari 1999,
NIPR 1999, nr. 159; Hof Den Bosch 18 september 2000, NIPR 2001, nr. 170.

42 Advies van de Staatscommissie voor het IPR bij de ontwerp-WCG, p. 32.
43 Zie: Advies van de Staatscommissie voor het IPR bij de ontwerp-WCG, 1998, p. 31.
44 In overeenstemming hiermee: Kosters 1917, p. 721; Lemaire 1968, p. 235; Kreuzer 1996, p. 81-82.

Anders: Kropholler 2004, § 54, III en Von Bar 1991, nr. 755 e.v.
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slechts anders indien het dwingende recht van de nieuwe lex registrationis zich hier
tegen verzet. In de praktijk betekent dit het volgende. Indien na wijziging van de
teboekstelling op een schip een nieuw recht van hypotheek wordt gevestigd, gaat dit
nieuwe hypotheekrecht voor het oude hypotheekrecht. Oude rechten blijven na Sta-
tutenwechsel immers in beginsel op het goed rusten maar zij worden opzij gezet door
rechten die volgens het nieuwe recht op het goed worden gevestigd.

3.3 Welk recht is toepasselijk indien een schip ook in een rompbevrachtings-
register is ingeschreven?

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt voor vragen van goederenrechtelijke aard
verwezen naar ‘het recht van de staat waar het schip teboek stond toen het desbetref-
fende recht ontstond’. In art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht betreffende de
voorrang en de rangorde van vorderingen wordt verwezen naar ‘het recht van de staat
waar het schip ten tijde van de aanvang van het faillissement of de uitwinning teboek
stond’. In het tweede deel van art. 7 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht betreffende
aanraking tussen schepen staat: ‘Voor de toepassing van dit art. wordt een schip als
met een staat verbonden beschouwd, indien het door of vanwege die staat teboek staat
of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij
gebreke van elke teboekstelling, zeebrief of ander daarmee gelijk te stellen document,
toebehoort aan een onderdaan van die Staat’.

Met het inwerkingtreden van de Wet Nationaliteit Zeeschepen in rompbevrachting
(WNZR)45 op 22 oktober 1992 is ook in het Nederlandse recht de mogelijkheid
geïntroduceerd een schip in een rompbevrachtingsregister te boek te stellen. In dat
geval heeft een schip twee teboekstellingen tegelijkertijd. Nu in art. 2, 3 en 7 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt verwezen naar ‘het recht van de staat waar het schip
teboek staat’, rijst de vraag of dan de teboekstelling in het eigenaarsregister of de
teboekstelling in het rompbevrachtingsregister bepalend is voor de aanwijzing van
het toepasselijke recht.

In de Memorie van Toelichting46 bij de WNZR staat dat in de Memorie van
Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht op pagina 7 staat dat met de teboekstel-
ling in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is bedoeld het land waar het schip in het
eigenaarsregister teboek stond omdat de reden van deze conflictregel is gelegen in
de wens de belangen van de hypothecaire financiers van het schip te beschermen.
Door de toepasselijkheid van het recht van de staat van teboekstelling kunnen finan-
ciers immers rekening houden met vorderingsrechten die boven hypotheek gerangschikt

45 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. Zie paragraaf 2.1.3.

46 Kamerstukken II 1991/92, 22 404, nr. 3, p. 11-12.
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zijn. In de betreffende Memorie van Toelichting47 bij art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht waarnaar wordt verwezen staat echter slechts:

‘Het recht van de vlag (c.q. het land van de teboekstelling) van het schip heeft als aan-
knoping het voordeel van één vaste rangorde; een bezwaar is echter dat niet altijd zeker
is welke de vlag is van het schip (bij voorbeeld een Panamees schip dat in Piraeus is
geregistreerd); bovendien bestaat de mogelijkheid dat de vlag van het schip gemakkelijk
wordt veranderd (“overvlaggen”). Het wetsvoorstel wijst het recht van de plaats waar het
schip is teboekgesteld als toepasselijk aan, zij het dat het wat betreft het bestaan en de
omvang van de bevoorrechte vordering verwijst naar het recht waardoor die vordering
wordt beheerst. Door dit stelsel worden de nadelen van de in het voorgaande besproken
stelsels vermeden.’

Uit deze passage blijkt alleen dat de wetgever heeft gekozen voor een cumulatieve
toepassing van het recht van de staat van teboekstelling en de lex causae van de
vordering. Hier is echter niet uit af te leiden welke teboekstelling doodslaggevend
is indien het schip ook in een rompbevrachtingsregister teboek staat. Evenmin is elders
uit de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking
tot art. 2, 3 en 7 af te leiden welke teboekstelling gehanteerd moet worden.48

Boonk49 stelt met betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht over deze proble-
matiek:

‘Niet duidelijk is om welke teboekstelling het in art. 3 gaat: de registratie van de eigendom
of de registratie van de rompbevrachting (al dan niet gepaard gaande met de verlening
van nationaliteit). Hoewel het schip economisch vaak meer verbonden is met de romp-
bevrachter-staat, zou ik toch willen betogen dat onder het land van teboekstelling in de
zin van art. 3 wordt verstaan het land van teboekstelling als eigenaar. Bij executie van
het schip gaat het immers om executie van een zaak die toebehoort aan de eigenaar, niet
van een zaak die toebehoort aan de rompbevrachter. Deze uitleg is in harmonie met het
begrip teboekstelling in art. 2, waar duidelijk de teboekstelling als eigenaar is bedoeld.’

Mijns inziens moet het antwoord op de vraag om welke teboekstelling het in art. 2,
3 en 7 Wet conflictenrecht zeerecht gaat, gekeken worden naar de onderwerpen waarop
deze artikelen betrekking hebben en naar de personen om wie het in de gegeven
gevallen gaat. In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht gaat het om vragen omtrent de
eigendom van het schip en in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht gaat het om de
executie van een schip. In beide gevallen staat de eigenaar van het schip in een
nauwere relatie tot de vragen waarop het toepasselijke recht moet worden vastgesteld

47 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 7.
48 In de toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht (p. 12-13) staat met betrekking tot dit

onderwerp slechts: ‘De laatste volzin van lid 1 van art. 7 geeft een definitie van het verbonden zijn
van een schip met een bepaalde Staat, welke definitie van belang is voor de toepassing van de leden
3 en 4. Teboekstelling in die Staat of het eigendomsrecht op het schip van een onderdaan van die
Staat zijn voor de hand liggende criteria.’

49 Boonk 1998, p. 86-87.
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dan de rompbevrachter. Met Boonk ben ik daarom van mening dat het in art. 2 en
3 gaat om de teboekstelling in het eigendomsregister. De vraag welke teboekstelling
bepalend is in het kader van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt behandeld in
deel II van dit onderzoek.

3.4 Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke rechten op niet-teboek-
staande zeeschepen?

Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht wijst alleen het toepasselijke recht aan voor
teboekstaande zeeschepen. De gewone goederenrechtelijke conflictregels zijn daarom
toepasselijk op de vraag welk recht toepasselijk is op goederenrechtelijke rechten op
niet-teboekstaande zeeschepen. De goederenrechtelijke conflictregel is nu nog ongeco-
dificeerd en luidt dat de lex rei sitae toepasselijk is. In de Memorie van Toelichting50

bij art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is namelijk gesteld:

‘De regel geldt uitsluitend voor teboekgestelde zeeschepen, waaronder in dit verband mede
verstaan worden schepen in aanbouw. Zeeschepen die niet teboekgesteld zijn of kunnen
worden zijn op grond van de algemene regel van Nederlands internationaal privaatrecht
onderworpen aan het recht van de plaats waar het schip zich bevond op het ogenblik
waarop de feiten zich voordeden waarop het ingeroepen recht wordt gebaseerd.’

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat goederenrechtelijke rechten op niet-teboek-
staande schepen worden beheerst door het recht van de staat waar het schip zich
bevond op het moment dat het goederenrechtelijke recht werd gevestigd. Prisse51

sluit zich hierbij aan en stelt ten aanzien van het toepasselijke recht op niet-teboek-
staande schepen:

‘Uit de tekst van art. 2 Wet IPR zee- en binnenvaartrecht kan worden afgeleid dat deze
regel alleen geldt voor teboekgestelde schepen. De memorie van toelichting bevestigt dit
en stelt dat, op grond van algemene regels van Nederlands internationaal privaatrecht,
niet- teboekgestelde schepen zijn onderworpen aan het recht van de plaats waar het schip
zich bevond op het ogenblik dat de feiten zich voordeden waarop het ingeroepen recht wordt
gebaseerd. Hoewel deze regel anders is dan de eerder door de Minister gegeven opvatting
met betrekking tot het ongeschreven internationaal privaatrecht (zie de laatste alinea van
de vorige paragraaf), acht ik deze juist.
De lex rei sitae is immers het uitgangspunt voor de vraag naar het bestaan en de omvang
van zakelijke rechten. De reden om voor een teboekgesteld schip niet de werkelijke verblijf-
plaats te kiezen maar de plaats waar het schip is teboekgesteld als aanknopingspunt te
kiezen, is omdat er aan het zijn van registergoed gevolgen zijn verbonden wat betreft de
vestiging van zakelijke rechten op een schip. Er is een centrale plaats waar deze rechten,
om geldig te kunnen worden gevestigd, worden geregistreerd en waaruit deze rechten ook

50 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 5-6.
51 Prisse 1995, p. 9.
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kenbaar zijn. Als een schip niet is teboekgesteld en dus geen registergoed is, kunnen
zakelijke rechten gevestigd worden zoals op iedere andere roerende zaak. Het ligt derhalve
voor de hand dat voor niet teboekgestelde schepen de algemene leer van toepassing is.
Kort samengevat:
Op zakelijke rechten op niet teboekgestelde schepen is het recht toepasselijk van de plaats
waar het schip zich ten tijde van het ontstaan van dat recht bevond. Indien op een niet
teboekgesteld schip zakelijke rechten worden gevestigd overeenkomstig het recht van het
land waar dat schip zich op dat moment bevindt, blijven deze rechten bestaan, ook als het
schip daarna naar een ander land verplaatst. Dit is echter niet langer dan tot het moment
waarop een rechtsfeit plaatsvindt dat volgens de wet van de nieuwe ligging tot tenietdoening
van deze zakelijke rechten leidt.’52

De opvatting dat goederenrechtelijke rechten op niet-teboekgestelde zeeschepen worden
beheerst door de lex rei sitae is onder meer toegepast in een uitspraak inzake de Oyster
Bay van het Hof Den Bosch van 22 december 1999.53 In de zaak Oyster Bay is tussen
partijen een geschil ontstaan over de eigendom van een schip in aanbouw (casco)
genaamd Oyster Bay. Door Oyster Bay wordt gesteld dat, aangezien er een geldige
Bill of Sale is totstandgekomen tussen de opdrachtgeefster tot de bouw en haarzelf,
gevolgd door eerste registratie van dit schip in het Britse scheepsregister, de eigen-
domsvraag ook voor overdrachtshandelingen verricht in de periode voor de registratie
wordt beheerst door Engels recht, zijnde de United Kingdom Merchant Shipping Act
van 1993. Oyster Bay verwijst voor de onderbouwing van de stelling dat de lex
registrationis toepasselijk is naar art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht. Het hof
oordeelt dat het schip als een roerende zaak moet worden gekwalificeerd omdat het
schip op het moment dat de Bill of Sale tussen partijen tot stand kwam nog niet was
geregistreerd. Het hof stelt dat naar heersende Nederlandse rechtspraak de eisen voor
en rechtsgevolgen van worden beheerst door het recht van de plaats waar de roerende
zaak zich ten tijde van de beoogde eigendomsoverdracht bevindt. Op het moment
dat het schip verkocht werd, bevond het schip zich in Nederland, zodat Nederlands
goederenrecht van toepassing is op de eigendomsoverdracht.

De algemene goederenrechtelijke conflictregels zullen als gezegd in de toekomst
in de Wet Conflictenrecht Goederenrecht worden opgenomen. Op grond van art. 2
ontwerp-WCG blijft de situatie voor niet-teboekstaande schepen na de inwerkingtreding
van de ontwerp-WCG ongewijzigd in de zin dat de lex rei sitae toepasselijk is op
de goederenrechtelijke rechten op niet-teboekstaande schepen.

52 Zie ook: Asser-Japikse, 2004, nr. 53.
53 Hof Den Bosch 22 december 1999, S&S 2003, 68, NIPR 2000, nr. 111 (Oyster Bay). Zie voor het

conflictenrecht in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht: HR 22 juni 1984, S&S 1984,
72 betreffende de beoordeling naar Nederlands recht van een eigendomsoverdracht tot zekerheid
van een zich in Nederland bevindend nog niet teboekgesteld zeeschip.
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3.5 Welk recht is toepasselijk op de overdracht van een zeeschip?

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt op de vraag wie eigenaar is van een
teboekstaand zeeschip het recht van de staat van teboekstelling als toepasselijk recht
aangewezen. Dit impliceert dat het recht van de staat van teboekstelling bepaalt welke
eisen aan de overdracht van een teboekstaand zeeschip worden gesteld. In art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt de levering niet met zoveel woorden genoemd als een
onderwerp waarop de conflictregel uit dat artikel betrekking heeft. Desondanks moet
worden aangenomen dat ook de wijze van levering wordt beheerst door het recht van
de staat van teboekstelling. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de Toelichting
van de Staatscommissie voor het IPR bij het ontwerp voor de Wet Conflictenrecht
Goederenrecht.54 De Staatscommissie stelt daarin dat voor de vraag of voor de over-
dracht van de eigendom van een zaak of voor de vestiging van een beperkt recht
daarop een titel vereist is, evenals de overige vereisten (leveringshandeling en beschik-
kingsbevoegdheid) een vraag van goederenrecht is, die derhalve door de hoofdregel
van art. 2 wordt bestreken. De lex rei sitae bepaalt ten aanzien van andere zaken dan
teboekgestelde zeeschepen niet alleen of een titel is vereist, maar ook welke vereisten
aan de titel moeten worden gesteld. Analoog hiermee geldt dat de lex rei sitae niet
alleen bepaalt of voor overdracht levering is vereist, maar ook welke vereisten aan
de levering moeten worden gesteld. Ten aanzien van teboekgestelde schepen geldt
dan dat het recht van de staat van teboekstelling zowel toepasselijk is op de vraag
welke vereisten aan de overdracht van de eigendom van een schip en de vestiging
van beperkte rechten op een schip worden gesteld als op de vraag hoe aan de vereisten
moet worden voldaan. De wijze van levering wordt dus ook door het recht van de
staat van teboekstelling bepaald. Deze op zich zelf duidelijke conflictregel kan in
theorie tot problemen leiden bij verkoop van een buitenlands schip naar Nederland
en bij verkoop van een Nederlands schip naar het buitenland. Onduidelijk is dan op
welk moment de overdracht en de overschrijving van het schip precies plaatsvinden.
Indien een schip in staat A teboek staat worden de overdracht en de levering beheerst
door het recht van staat A. Stel dat staat A voor de overdracht levering vereist en
voor de levering de overschrijving van de akte vereist. Indien voor inschrijving van
het schip in het register is vereist dat het schip in eigendom is van een persoon met
de nationaliteit van de registerstaat, moet het schip reeds zijn overgedragen aan de
koper voordat het schip kan worden ingeschreven. Hier geraakt men in een vicieuze
cirkel. Voor de overdracht is overschrijving van de akte vereist en voor de overschrij-
ving is overdracht van het schip vereist.

In de literatuur bestaan er verschillen over de vraag hoe deze problemen dienen
te worden opgelost. Cleveringa55 is van oordeel dat de overdracht van een schip dient
te geschieden in overeenstemming met de eisen van het recht van de staat waar het
schip teboek staat. Voorts meent hij dat feitelijke levering bij verkoop van of naar
het buitenland voldoet. Cleveringa stelt daarover:

54 Zie p. 11 van de Toelichting.
55 Cleveringa 1961, p. 109-111.
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‘Vreemde schepen moeten, als roerende zaken, in beginsel worden geleverd56 op de wijze
als is voorgeschreven door de wet der plaats van levering57; bij gebreke aan inschrijving
hier te lande dus op de wijze, aangegeven in art. 667 BW. Is echter een vreemd schip in
zijn land ingeschreven in een aan het Nederlands scheepsregister soortgelijk register, dan
neemt men aan, dat zijn zakenrechtelijke toestand beoordeeld moet worden naar “de wet
van zijn vlag”58 en dat het dus dienovereenkomstig moet worden geleverd.59 Een vreemd
ingeschreven schip moet dus wordt geleverd overeenkomstig de wet van zijn land. Pas door
zulk een levering kan het Nederlands zijn geworden; een inschrijving in het Nederlandse
register dient dan niet meer voor de levering. Omgekeerd zou naar Nederlands recht een
Nederlands schip slechts rechtsgeldig in vreemde handen geleverd kunnen worden door
overschrijving der leveringsakte, waarna het schip onmiddellijk uitgeboekt zou moeten
worden. Uit art. 318 lid 3 blijkt, dat deze rompslomp dan eenvoudigheidshalve kan worden
ingekrompen tot een enkele uitboeking na inbezitstelling.’60

Molengraaff61is van oordeel dat de levering van een in Nederland teboekstaand schip
aan het buitenland plaatsvindt op de wijze als voorgeschreven voor niet-registergoede-
ren en dus door de enkele overgave. Hij meent dat na die levering de teboekstelling
in Nederland moet worden doorgehaald. Hij stelt daartoe:

‘Dat levering niet kan geschieden door overschrijving van de akte brengt veeleer mede,
dat de gewone regel ten aanzien van roerend goed zijn heerschappij herneemt, de levering
mitsdien geschiedt door enkele overgave van het schip. Waar de bijzondere regel ophoudt,
herkrijgt de algemeene regel zijn kracht. Levering van een Nederlandsch zeeschip hier
te lande aan een vreemdeling geschiedt dus door enkele overgave, waarna doorhaling van
de teboekstelling in het scheepsregister moet plaats hebben, op grond dat het schip de
hoedanigheid van Nederlandsch schip heeft verloren. (…) Wordt een hier te lande teboek-
gesteld schip in het buitenland aan een buitenlander verkocht, dan beslist de toepasselijke
buitenlandsche wet hoe de levering moet plaats hebben. Door overschrijving van de akte
in het Nederlansche scheepsregister kan zij niet geschieden, omdat het schip door de
levering ophoudt een Nederlandsch schip te zijn. Na de levering moet de teboekstelling
worden doorgehaald.’

Van Opstall62 is van mening dat de overdracht pas voltooid is na overschrijving van
de akte in het scheepsregister. Hij schrijft:

56 Naar oud BW werd gesproken van levering in plaats van overdracht, art. 639 OBW.
57 Vergelijk: Van der Meulken 1920, p. 46-94, 226-258; Van Brakel 1953, p. 206; Mulder 1947, p.

136.
58 Deze zij hier kortheidshalve met de registerwet vereenzelvigd; vergelijk hierover echter nader

Frankenstein, II, p. 466. Zie ook Diena 1935, p. 427-437.
59 Zie verder hierover: Kosters 1917, p. 724; Van Brakel 1953, p. 211; Mulder 1947, p. 143. Vergelijk

ook Hof Leeuwarden 20 december 1933, te kennen uit HR 22 juni 1934, NJ 1934, p. 1493 W. 12815.
Vergelijk ook art. 755; Pres. Rb. Middelburg 3 augustus 1956, NJ 1957, nr. 116, S&S 1959, 9.

60 Zie ook: Molengraaff 1928, p. 45; anders: Van Opstall 1932, p. 74 (Van Opstall gaat uit van levering
door overschrijving onder gelijktijdige aangifte van doorhaling).

61 Molengraaff 1928, p. 44-46.
62 Van Opstall 1932, p. 295-296.
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‘Hoe kan in het buitenland de levering van een in Nederland teboekgesteld schip geschie-
den? De lectuur van art. art. 10 A.B. zou tot het volgende antwoord doen concluderen:
door inachtneming van de vormvoorschriften, die ter plaatse, waar men die levering wil
verrichten, daarvoor gelden. Dit zou echter tengevolge hebben, dat door een koopovereen-
komst in Frankrijk afgesloten, het schip van eigenaar zou verwisselen, zonder dat dit uit
de registers zou behoeven te blijken (verg. art. 1138 C.c.). Het komt mij voor, dat de
openbare orde zich hier weer tegen de toepassing van art.. 10 A.B. verzet. Ons stelsel van
scheepsboekhouding laat m.i. ten eenenmale een eigendomsovergang, waarvan niet uit het
register blijkt, niet toe. Ik geloof dus, dat ook een in het buitenland opgemaakte akte van
levering van een hier te lande geboekt schip naar Nederlandsch recht pas effect krijgt,
doordat zij in het scheepsregister wordt overgeschreven.’

Piccardt63 stelt dat in de eerste plaats dat de overdracht van niet-Nederlandse zeesche-
pen die in een vreemd scheepsregister zijn ingeschreven, in beginsel geschiedt volgens
de regels van internationaal privaatrecht met inachtneming van de wet van de vlag.
Hij stelt ten aanzien van de levering na verkoop van een Nederlands zeeschip naar
het buitenland:

‘In beginsel wordt dan de wet van de vlag, dus vooralsnog Nederlands recht toegepast.
Er zal dus in elk geval een akte van verkoop en koop moeten worden opgemaakt (hiervoor
bestaan internationaal gebruikelijke modellen) doch overschrijving daarvan in het scheeps-
register zal niet kunnen geschieden, daar niet de door de rechtbank goedgekeurde verklaring
dat het schip de hoedanigheid van Nederlands schip behoudt, kan worden overlegd (artikel
318 lid 3).
Administratief zou er iets voor te zeggen zijn om de overschrijving in het scheepsregister
desondanks wel te doen plaatsvinden (zoals ook bij binnenschepen geschiedt), doch alleen
als een aangifte tot doorhaling der teboekstelling conform het bepaalde in art. 316 lid 2 is
bijgevoegd, zodat onmiddellijk na de overschrijving tot uitboeking kan worden overgegaan.
Daar deze methode echter in strijd met de wet is, zal in gevallen als hier bedoeld, met
feitelijke levering aan de nieuwe – buitenlandse- eigenaar kunnen worden volstaan waarna
het zeeschip op aangifte van de Nederlandse verkoper hier wordt uitgeboekt (form. 30 S).’

Voor het geval een vreemd schip naar Nederland wordt verkocht, acht Piccardt
eveneens in beginsel de wet van de vlag van toepassing (en wanneer het schip nergens
mocht zijn ingeschreven, zodat het geen vlag heeft, de wet van de plaats van levering).
Hij stelt daarover:

‘Er moet dus in beginsel worden voldaan aan de eisen en formaliteiten gesteld door de
vreemde wet. Is het schip aldus aan de Nederlandse eigenaar geleverd, dan zal de teboek-
stelling in het scheepsregister hier moeten plaatsvinden. Deze teboekstelling heeft dus niets
te maken met de levering, die al anderszins heeft plaatsgevonden, doch dient uitsluitend
om van de consequenties der teboekstelling te kunnen profiteren, of – als men een verplich-
ting tot teboekstelling mocht aannemen – ter voldoening aan die verplichting.’

63 Piccardt 1962, p. 68.
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Mijns inziens dient men in ieder geval aan te nemen dat het schip ten tijde van de
overdracht een registergoed is en blijft. Als men namelijk zou aannemen dat een schip
eerst wordt uitgeschreven, vervolgens wordt overgedragen en daarna wordt ingeschre-
ven is het schip op het moment van de overdracht voor een moment nergens teboek-
gesteld. Bij deze aanname ontstaan problemen van conflictenrechtelijke aard.64 De
levering en overdracht van het schip als niet-registergoed zou dan moeten plaatsvinden
volgens de regels van de lex rei sitae. De vraag is wat er dan gebeurt met een recht
van hypotheek op het schip. Een recht van hypotheek kan immers niet op een niet-
teboekgesteld schip rusten. Moet dit recht van hypotheek volgens het recht van de
staat van oorspronkelijke teboekstelling dan tijdelijk worden omgezet in een pandrecht
volgens de lex rei sitae en vervolgens weer worden omgezet naar een hypotheekrecht
naar het recht van de staat van de nieuwe teboekstelling? Met het oog op het belang
van de financiers bij rechtszekerheid verdient het aanbeveling voor het conflictenrecht
aan te nemen dat een schip tijdens de overdracht een registergoed blijft en dat dienten-
gevolge het recht van de staat waar het schip direct voorafgaande aan de overdracht
teboek staat toepasselijk is. Bij verkoop van- of naar het buitenland dient men vervol-
gens feitelijke levering voldoende te achten waar inschrijving in het nieuwe register
pas na de overdracht van het schip mogelijk is.

3.6 Welk recht is toepasselijk op de vraag of een zaak aan boord van het
schip bestanddeel van het schip, scheepstoebehoren of een losse zaak is?

Het antwoord op de vraag welk recht toepasselijk is op de vraag of een zaak bestand-
deel van het schip, scheepstoebehoren of een losse zaak is, is van belang omdat het
zeer wel mogelijk is dat een zaak die naar Nederlands recht bestanddeel is van het
schip in een ander rechtsstelsel wordt aangemerkt als scheepstoebehoren. Voor de
koper van een schip, de leverancier van een zaak aan een schip of degene ten behoeve
van wie een zekerheidsrecht op het schip wordt gevestigd, is het van belang zich te
vergewissen welk recht bepaalt of een zaak bestanddeel, scheepstoebehoren of een
losse zaak is. Bestanddelen volgen namelijk het goederenrechtelijke lot van het schip
en scheepstoebehoren volgen het goederenrechtelijke lot van het schip tenzij er een
afwijkend beding zoals eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Losse zaken kennen
daarentegen een eigen goederenrechtelijk statuut dat los staat van de goederenrechtelij-
ke rechten op het schip. De vraag welke zaken bestanddeel van het schip zijn, wordt

64 Zie hierover ook: Ten Wolde 1995, p. 4.
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naar Nederlands conflictenrecht gekwalificeerd als een goederenrechtelijke vraag.65

Om deze reden staat in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Behoudens het in art. 3 bepaalde, worden de vragen (…) wat als bestanddeel van het schip
mede voorwerp van die rechten is, beantwoord naar het recht van de staat waar het schip
teboekstond toen het betreffende recht ontstond.’66

Op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht bepaalt de lex registrationis welke
zaken als bestanddeel onderdeel uitmaken van het zeeschip. Logischerwijs betekent
dit dat de lex registrationis ook bepaalt of een zaak scheepstoebehoren of een losse
zaak is. Indien naar verschillende rechtsstelsels zou moeten worden beoordeeld of
een zaak als bestanddeel, scheepstoebehoren of losse zaak moet worden aangemerkt,
zou een zaak immers tegelijkertijd bestanddeel naar het ene rechtsstelsel zijn en
scheepstoebehoren naar het andere rechtsstelsel. Nu de kwalificaties van bestanddeel,
scheepstoebehoren en losse zaak elkaar uitsluiten, moet worden aangenomen dat de
lex registrationis toepasselijk is op de vraag of een zaak aan boord van een teboek-
staand zeeschip bestanddeel, scheepstoebehoren of een losse zaak is. Van belang is
hierbij dat verbintenisrechtelijke vragen zoals de vraag of bij verkoop van het schip

65 M.V. Polak 1991, p. 637-643.
Zie voor een uitspraak over natrekking van motoren bij een vliegtuig: Hof Den Bosch 15 augstus
2002, S&S 2003, 56. Het hof oordeelt in deze zaak: ‘Naar Nederlands internationaal privaatrecht
worden zakelijke rechten met betrekking tot roerende zaken in beginsel beheerst door de wet van
de oorspronkelijke ligging van roerende zaken, behoudens zakelijke door een ander verkregen rechten
welke rechten worden beheerst door de wet van de nieuwe ligging. Het hof zal dan ook bezien of
naar Engels recht het eigendomsrecht door natrekking is overgegaan op Aerowings.’
En voorts stelt het hof: ‘Volgens de Engelse “doctrine of accession” kan de eigendom van een zaak
overgaan, indien deze zaak deel gaat uitmaken van een andere – principale – zaak. Of naar Engels
recht sprake is van natrekking dient te worden beoordeeld aan de hand van een tweetal maatstaven.
Allereerst dient bekeken te worden of een zaak zijn zelfstandig karakter heeft verloren, wat afhankelijk
is van de mate waarin de zaak met de principale zaak is verbonden. In het onderhavige geval dient
derhalve te worden bekeken in hoeverre een vliegtuigmotor deel uitmaakt van een vliegtoestel en
staat de vraag centraal in hoeverre een vliegtuigmotor gemakkelijk van het vliegtoestel kan worden
gedemonteerd. Dit criterium is overigens niet anders naar Nederlands recht. In de tweede plaats
dient te worden bekeken wat de bedoelingen van partijen zijn geweest ten tijde van het sluiten van
de leaseovereenkomst.’ In r.o. 4.14 merkt het Hof nog ten overvloede op dat: ‘(…) ook indien de
onderhavige vordering beoordeeld dient te worden naar Nederlands recht, van natrekking geen
sprake is. Noch door verkeersopvattingen, zoals uit het vorenstaande voldoende blijkt noch door
hechte verbinding wordt de vliegtuigmotor bestanddeel van het vliegtuig. Zoals uit de verkregen
informatie met name van de KLM voldoende blijkt, wordt de vliegtuigmotor immers niet zodanig
met het vliegtuig verbonden, dat zij daarvan niet tamelijk eenvoudig kan worden afgescheiden en
wel op een dergelijke manier, dat geen (enkele) beschadiging wordt toegebracht aan motor of
vliegtuig.’

66 Ook in de ontwerp-WCG wordt de vraag welke zaken bestanddeel zijn van de hoofdzaak als een
goederenrechtelijke vraag bestempeld. In art. 2 van de ontwerp-WCG is in het eerste bepaald: ‘Het
goederenrechtelijk regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht van de Staat
op welks grondgebied de zaak zich bevindt. Dat recht bepaalt in het bijzonder: (…) b. wat een
bestanddeel van een zaak is;(…)’
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een bepaalde zaak als onderdeel van het schip met het schip is mee verkocht, moeten
worden beantwoord naar het recht dat de koopovereenkomst beheerst.67

Aegis Wisdom
In de Aegis Wisdom-zaak68 is bevestigd dat goederenrechtelijke rechten op losse
zaken aan boord van een schip zoals de bunkers (de brandstof) van een schip, worden
beheerst door de lex registrationis van het schip.

De Aegis Wisdom voer aanvankelijk onder Panamese vlag en behoorde in eigen-
dom toe en werd gereed door Kimon Cia Naveira SA te Pireus, die het schip in
tijdbevrachting had gegeven aan Nakamura Steamship Co. Ltd. te Londen en deze
laatste had het schip in onderbevrachting gegeven aan Transatlantic. Bij overeenkomst
van 27 september 1979 had Transatlantic het schip in tijdbevrachting gegeven aan
Intermodal. In deze overeenkomst staat een rechtskeuze voor het recht van het Ver-
enigd Koninkrijk. De tijdbevrachtingsovereenkomst tussen Transatlantic en Intermodal
eindigt rond 20 november 1979 voortijdig door onmiddellijke opzegging door Inter-
modal. Ten tijde van de opzegging vaart het schip in de Rode Zee en vaart het schip
onder Griekse vlag. In Rotterdam wordt op 5 december 1979 conservatoir vreemdelin-
genbeslag gelegd op de oliebunkers aan boord van het m.s. Aegis Wisdom. Bij
verstekvonnis van 13 februari 1980 veroordeelt de Rechtbank Rotterdam Intermodal
tot betaling aan Seaport en Grainwave van de aan hen verschuldigde bedragen.

In de procedure voor de Hoge Raad69 gaat het om de vraag wie ten tijde van
de beslaglegging eigenaar was van de bunkers. Seaport en Grainwave stellen dat Inter-
modal eigenaar was van de bunkers en dat zij op grond daarvan gerechtigd waren
beslag te leggen op de bunkers aanboord van de Aegis Wisdom. Transatlantic voert
daarentegen aan dat zij ten tijde van de beslaglegging eigenaar van de bunkers was
en dat op grond daarvan geen beslag op de bunkers had kunnen worden gelegd voor
een vordering jegens Intermodal. De rechtbank70 meent dat Panamees recht toepasse-
lijk is op de vraag naar de eigendom van de bunkers. In hoger beroep oordeelt het

67 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 6.; Boonk 1998, p. 77. Overigens verdient het
vermelding dat bij de verkoop van een schip problemen ten aanzien van de vraag welke zaken met
het schip mee in eigendom zijn overgegaan vaak van te voren worden voorkomen. Dit is een gevolg
van het feit dat bij de verkoop van een schip sprake is van professionele partijen die vaak gebruik
maken van de zogenaamde Norwegian Sale Form. In deze Form wordt vermeld dat zaken aan boord
van het schip in eigendom mee overgaan voorzover zij in eigendom van de verkopende scheepseige-
naar zijn. Deze zinsnede werkt als een waarschuwing voor de kopers van het schip dat er een gerede
mogelijkheid is dat niet alle zaken aan boord van het schip in eigendom toebehoren aan de scheeps-
eigenaar. De kopers zullen hiernaar in de praktijk eerst onderzoek instellen alvorens de koopovereen-
komst van het schip te sluiten. Na navraag weten beide partijen dan welke zaken in eigendom worden
overgedragen. De Norwegian Sale Form heet voluit: Norwegian Shipbrokers’ Association’s Memoran-
dum of Agreement for sale and purchase of ships. Adopted by the Baltic and International Maritime
Conference.) paragraaf 7. De tekst van de Norwegian Sale Form is te vinden als bijlage in: Gorton,
Ihre en Sandevärn 1999, p. 383-389.

68 Hoge Raad 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom) cassatie van Hof Den Haag 20 maart
1987, S&S 1987, 73, hoger beroep van Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126.

69 Hoge Raad 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom).
70 Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126.
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hof echter dat Grieks recht toepasselijk is en oordeelt op basis daarvan dat de bunkers
sinds de opzegging van de tijdbevrachtingsovereenkomst door Intermodal eigendom
waren van Transatlantic. Het hof71 stelt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht
de eigendomsovergang en verlies van eigendom van roerende zaken in beginsel
beheerst wordt door de wet van het land waar de zaken zich bevinden. Het hof
vervolgt echter dat in dit geval Grieks recht toepasselijk is omdat de bunkers aan boord
van een onder Griekse vlag varend schip waren. Het hof stelt dat een zeeschip zich
weliswaar afwisselend buiten en binnen de territoriale wateren van verschillende staten
bevindt, maar dat mede gelet op de omstandigheid dat bunkerolie bestemd is om in
het schip te blijven en daar als brandstof wordt gebruikt, het recht van de vlag van
het schip een voldoende duidelijk aanknopingspunt biedt. De Hoge Raad bevestigt
dat de vraag wat de eisen zijn voor eigendomsoverdracht van bunkers aan boord van
een schip worden bepaald door het recht van de staat waar het schip teboek staat.
De Hoge Raad bevestigt eveneens dat in de opzegging van de tijdbevrachtingsovereen-
komst door Intermodal op 20 november 1979 ligt besloten dat het schip op dat moment
werd teruggeleverd aan Transatlantic en dat de bunkers ten tijde van de beslaglegging
op 5 december 1979 nog steeds in eigendom waren van Transatlantic.

Uit deze uitspraak volgt dat op de vraag of de eigendom van bunkers is overgegaan
het recht toepasselijk is van de staat waar het schip teboek stond op het moment dat
de feiten zich voordeden waarop de eigendomsovergang wordt gebaseerd. Mocht de
teboekstelling daarna nog zijn gewijzigd dan moet mijns inziens vervolgens aan de
hand van het recht van de nieuwe staat van teboekstelling nog worden bekeken of
de eigendom van de bunkers is gewijzigd, bijvoorbeeld doordat naar het recht van
de staat van de nieuwe teboekstelling de bunkers bestanddeel zijn van het schip en
als gevolg daarvan zijn nagetrokken bij het schip.

3.7 Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijk gevolgen van een
eigendomsvoorbehoud?72

3.7.1 Inleiding

In deze paragraaf staat de vraag centraal welk recht toepasselijk is op de goederenrech-
telijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. Het navolgende voorbeeld dient ter
verduidelijking van het onderwerp.

71 Hof Den Haag 20 maart 1987, S&S 1987, 73.
72 Schultz 1955; Cohen Henriquez 1974; Venturini 1974, p. 34-35; Cohen Henriquez, 1980, p. 191-193;

Verheul 1985, p. 54; De Rooij en Polak 1987, p. 161-162; Rutgers 1990, p. 324-330; M.V. Polak
1991, p. 638 e.v.; Van Wechem 1994, p. 179-198; De Ly 1995, p. 329 e.v.; Rutgers, 1996; J.W.
Rutgers 1999a, m.n. p. 87-115; Rutgers 1999b, p. 324; Honnebier 2000; Rutgers 2002, p. 241;
Strikwerda 2002, p. 157-158; Van der Weide 2002, p. 411-412; Wessels en Van Wechem 2002,
p. 41-47.
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Stel dat de eigenaar van een in Panama geregistreerd zeeschip bij een in Duitsland
gevestigd bedrijf navigatieapparatuur koopt. Op de koopovereenkomst is in afwezigheid
van een rechtskeuze Duits recht toepasselijk op grond van art. 4 EVO. Als het schip
in de haven van Rotterdam ligt, wordt de apparatuur daar geleverd. De verkoper levert
de apparatuur onder eigendomsvoorbehoud. Volgens de Nederlandse conflictregel
voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud, die is neergelegd
in art. 92a van Boek 3 BW, worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigen-
domsvoorbehoud bepaald door de lex rei sitae ten tijde van de levering, in dit voor-
beeld dus het Nederlands recht. Vervolgens wordt de apparatuur in Nederland aan
boord van het schip geïnstalleerd. Stel dat naar het volgens het naar ingevolge art.
2 Wet conflictenrecht zeerecht toepasselijke Panamese goederenrecht de navigatieappa-
ratuur als scheepstoebehoren moet worden beschouwd. Naar Nederlands recht heeft
het eigendomsvoorbehoud dan tot gevolg dat de navigatieapparatuur niet wordt
nagetrokken maar in eigendom blijft van de verkoper totdat de koopprijs is voldaan.

Als het schip vervolgens in de haven van Osaka in Japan ligt, wordt door andere
schuldeisers beslag op het schip gelegd teneinde het schip executoriaal te verkopen.
De Duitse leverancier van de navigatieapparatuur doet een beroep op het door hem
bedongen eigendomsvoorbehoud in een poging de apparatuur buiten de executie te
houden. De andere schuldeisers zijn echter van mening dat de eigenaar van het schip
ook eigenaar is geworden van de navigatieapparatuur. Zij doen hierbij een beroep
op het recht van Japan op grond waarvan, naar wij ter wille van het voorbeeld aan-
nemen, het eigendomsvoorbehoud geen goederenrechtelijke werking heeft. De vraag
naar het toepasselijke recht op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-
voorbehoud ten aanzien van zaken aan boord van een schip staat centraal in deze
paragraaf.

Commune conflictregels voor het eigendomsvoorbehoud
Naar Nederlands conflictenrecht worden de verbintenisrechtelijke aspecten van een
eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht dat op grond van het EVO toepasselijk
is op de onderliggende koopovereenkomst. Het Nederlandse recht kende echter lange
tijd geen gecodificeerde conflictregel voor de goederenrechtelijke aspecten van een
eigendomsvoorbehoud. Als gevolg van het ontbreken van een dergelijke gecodificeerde
regel werden in de jurisprudentie verschillende conflictregels gehanteerd.73

3.7.2 Art. 3:92a BW

Sinds 1 december 200274 kent het Nederlandse recht ook een gecodificeerde conflict-
regel voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. In art.

73 Vlas en Van der Weide 1995.
74 Besluit van 18 november 2002, Stb. 2002, 561.
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3:92a BW75 is gesteld:

‘1. De goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud worden beheerst door
het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich op het tijdstip van levering
bevindt. Dit laat onverlet de verbintenissen die volgens het op het beding van eigendoms-
voorbehoud toepasselijke recht, daaruit kunnen voortvloeien.
2. In afwijking van de eerste zin van lid 1 kunnen partijen overeenkomen dat de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak
worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van
het eigendomsvoorbehoud voor de schuldeiser gunstiger bepalingen bevat dan het op grond
van het eerste lid toepasselijke recht. De aldus overeengekomen aanwijzing heeft slechts
gevolg indien de zaak daadwerkelijk in de aangewezen staat van bestemming wordt inge-
voerd.’

Uit de tekst van art. 3:92a lid 1 BW blijkt dat de goederenrechtelijke aspecten van
een eigendomsvoorbehoud in beginsel worden beheerst door de lex rei sitae. Op de
precieze invulling van de lex rei sitae wordt hieronder nog nader ingegaan. Indien
het gaat om voor uitvoer bestemde zaken kunnen partijen echter onder voorwaarden
op grond van art. 3:92a lid 2 BW voor de toepasselijkheid van het recht van het land
van bestemming kiezen in plaats van de lex rei sitae ten tijde van de levering.

Ontwerp van de Staatscommissie voor het IPR
De basis van art. 3:92a BW ligt in het advies van de Staatscommissie voor het IPR76

inzake de ontwerp-WCG. De Staatscommissie achtte gezien het bijzondere karakter
van het eigendomsvoorbehoud voldoende reden aanwezig daarvoor een afzonderlijk
artikel op te nemen in de ontwerp-WCG.77 Geoordeeld werd dat geen sprake is van
een zakelijk recht in de klassieke betekenis maar van een contractueel beding dat de
eigendom voorbehoudt tot aan een of meer opschortende voorwaarden is voldaan.
De Staatscommissie stelt daartoe:

‘In de Staatscommissie is vrij uitvoerig stilgestaan bij de vraag welke conflictenregel
passend zou zijn voor de goederenrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud. Het
eigendomsvoorbehoud kan niet worden beschouwd als een “zakelijk recht” in de klassieke
betekenis. Juister is het, te spreken van een beding in een contract of een zakelijke over-

75 Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties, Stb. 2002, 545. Zie ook: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, Nr. 3 (MvT).

76 Advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake internationaal goederenrecht van november
1998, p. 16-20.

77 Het door de Staatscommissie voor het IPR voorgestelde artikel voor het eigendomsvoorbehoud kent
nog een derde lid dat luidt:
‘Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op de goederenrechtelijke
gevolgen van leasing van zaken die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.’
Uit de vergelijking van het artikel uit de ontwerp-WCG en art. 3:92a BW blijkt dat de conflictregels
overeenstemmen met dien verstande dat in de ontwerp-WCG nog een extra artikellid is opgenomen
voor zaken die bestemd zijn voor leasing in het buitenland.
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eenkomst waarbij de eigendom wordt voorbehouden totdat aan zekere voorwaarden zal
zijn voldaan. De vervulling daarvan doet het voorbehoud vervallen en dus de eigendom
overgaan. Bij vergelijking van rechtsstelsels blijkt dat zulke bedingen verschillende goede-
renrechtelijke gevolgen kunnen hebben en dat daaraan ook verschillende goederenrechtelijke
grenzen kunnen worden gesteld. Vergelijk art. 92 Boek 3 BW, Parlementaire Geschiedenis
p. 388; Kreuzer, RCADI 1996, tome 259, p. 235-243, 256-259.’

Uit het advies van de Staatscommissie blijkt dat voor het commune conflictenrecht
de toepassing van de gewone goederenrechtelijke conflictregel op het eigendomsvoor-
behoud niet functioneel wordt geacht. De reden hiervoor is dat het eigendomsvoorbe-
houd geen zakelijk recht is maar een beding in een overeenkomst waarbij de eigendom
wordt voorbehouden totdat aan zekere voorwaarden zal zijn voldaan. Om dezelfde
reden wijst ook art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet het toepasselijke recht aan
op de goederenrechtelijke aspecten van een eigendomsvoorbehoud op een teboekstaand
zeeschip.

De reden dat de conflictregel voor het eigendomsvoorbehoud, in tegenstelling tot de
rest van de ontwerp-WCG, al tot wet is geworden, is gelegen in invoering van de
Europese richtlijn van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstanden
bij handelstransacties.78 Art. 3:92a BW maakt namelijk onderdeel uit van de imple-
mentatie van deze richtlijn. De noodzaak van art. 3:92a is niet onomstreden. De Raad
van State adviseerde namelijk art. 3:92a BW niet op te nemen in het wetsvoorstel
betreffende de uitvoering van richtlijn betalingsachterstand bij handelstransacties omdat
de Raad van State de noodzaak daartoe niet ziet. De Raad van State79 stelt daartoe:

‘Uit de memorie van toelichting blijkt dat art. 92a niet nodig is voor een correcte en
volledige implementatie van art. 4 van de Richtlijn. In de memorie van toelichting wordt
het opnemen van een conflictenregeling beargumenteerd met te wijzen op het tot dusver
ontbreken van een specifieke wettelijke regeling en het feit dat men in de rechtsraak
verschillende benaderingen tegenkomt. Hieruit blijkt evenwel niet tot welke concrete
problemen dit in de rechtspraak heeft geleid die zouden nopen tot het vooruitlopen op een
bepaald onderdeel van een toekomstige wettelijke regeling van het internationaal privaat-
recht betreffende het goederenrecht. De Raad adviseert het voorgestelde art. 92a niet in
het wetsvoorstel op te nemen.’

78 Richtlijn 2000/35/EG van het Europese parlement en de raad van 29 juni 2000, betreffende bestrijding
van betalingsachterstanden bij handelstransacties. PbEG 2000, L 200/35. De richtlijn is op 8 augustus
2000 in werking getreden. De richtlijn beoogt dus betalingsvoorschriften voor handelstransacties
in de lidstaten te uniformeren teneinde de werking van de interne markt te stimuleren. Deze richtlijn
is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties. De richtlijn verplicht
de lidstaten te bewerkstelligen dat het nationale recht een vorm van een eigendomsvoorbehoud kent.
Ook moet worden geregeld dat een eigendomsvoorbehoud kan worden ingeroepen wanneer het
volgens de regels van internationaal privaatrecht geldig is bedongen naar buitenlands recht. Zie onder
meer: Rinkes 2005.

79 Advies van de Raad van State van 28 januari 2002 en nader rapport van 20 februari 2002, gepubli-
ceerd bij: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, B.
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De minister meent evenwel dat de noodzaak voor art. 92a van Boek 3 BW wel
aanwezig is. De minister80 stelt in zijn reactie:

‘Artikel 4 legt Nederland – kort gezegd – de verplichting op om, als een eigendomsvoor-
behoud is bedongen, ervoor te zorgen dat in overeenstemming met het nationale rechtstelsel
dat volgens Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing is, de verkoper eigenaar
blijft van de goederen totdat de prijs volledig is betaald. Wil Nederland naar behoren aan
die verplichting voldoen, dan moet vaststaan naar welk rechtsstelsel het Nederlandse
internationaal privaatrecht ter zake van de goederenrechtelijke aspecten van het eigendoms-
voorbehoud verwijst.’

Hieruit blijkt dat de richtlijn in ieder geval niet voorschrijft hoe de conflictregel voor
de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud dient te luiden.
Evenmin schrijft de richtlijn voor dat voor alle gevallen dezelfde conflictregel dient
te gelden. De richtlijn verbiedt met name niet om voor zaken aan boord van een schip
een andere conflictregel op te stellen dan voor andere zaken. Aan de hand van de
ratio en het toepassingsgebied van de richtlijn en de parlementaire geschiedenis van
art. 3:92a BW zal worden onderzocht of art. 3:92a BW ook toepasselijk is op teboek-
staande zeeschepen en of de conflictregel uit dit artikel het bijzondere karakter van
het zeeschip voldoende erkent.

3.7.3 Toepassing van art. 3:92a BW op het zeeschip

Inleiding
Partijen kunnen op grond van art. 3:92a lid 2 overeenkomen dat de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden
beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van
het eigendomsvoorbehoud voor de schuldeiser gunstiger bepalingen bevat dan de lex
rei sitae ten tijde van de levering. Door deze regel kunnen problemen van conflit
mobile of Statutenwechsel worden vermeden.81 Deze uitzonderingsbepaling kan dus
worden toegepast op lading aan boord van een schip. De uitzonderingsbepaling is
echter niet van toepassing op zaken aan boord van een schip die niet voor uitvoer
zijn bestemd maar bedoeld zijn aan boord van het schip te blijven, zoals navigatieappa-
ratuur. Het toepasselijke recht op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-
voorbehoud met betrekking tot zaken aan boord van een schip die niet voor uitvoer
zijn bestemd, wordt dus aangewezen door de hoofdregel uit art. 3:92a lid 1. Op grond
van deze conflictregel is de lex rei sitae toepasselijk op de goederenrechtelijke gevol-
gen van een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot zaken aan boord van een schip.

80 Kamerstukken II 2001/02, 28 239, nr. 3, p. 6-7.
81 Advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake internationaal goederenrecht, november 1998,

p. 20.
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De toepasselijkheid van de lex rei sitae op zaken aan boord van een zeeschip roept
de vraag op of deze conflictregel tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresultaat
leidt of dat een bijzondere zeerechtelijke conflictregel is vereist. Aan de hand van
het aan het begin van deze paragraaf gegeven voorbeeld zal een antwoord worden
gegeven op deze vraag.

Welk moment is bepalend ter aanwijzing van het toepasselijke recht bij wijziging van
de situs?
Ter vaststelling van het toepasselijke recht dient in de eerste plaats te worden bepaald
welk moment beslissend is ter bepaling van het daarop toepasselijke recht. Uit art.
3:92a lid 1 BW blijkt dat het tijdstip van levering van de zaak bepalend is voor de
aanwijzing van de lex rei sitae. Onder het moment van levering moet worden verstaan
het moment dat de zaak in de macht van de verkrijger komt, zo blijkt uit de Memorie
van Toelichting82 bij art. 3:92a BW. Het moment waarop het beding is gemaakt, is
dus niet bepalend. In het door de Staatscommissie voorgestelde artikel in de ontwerp-
WCG was dit niet met zoveel woorden bepaald maar op advies van de Raad van
State83 is in art. 3:92a BW wel opgenomen dat het moment van levering bepalend is.

Statutenwechsel of conflit mobile
Omdat een roerende zaak zich over landsgrenzen heen kan verplaatsen, is het mogelijk
dat volgens de lex rei sitae ten tijde van de levering van de zaak het gemaakte eigen-
domsvoorbehoud wel goederenrechtelijke werking heeft maar volgens de lex rei sitae
ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud het eigendomsvoorbehoud
geen goederenrechtelijke werking heeft. De vraag rijst dan welk recht bepaalt wat
de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud zijn. Bij de behande-
ling van art. 3:92a BW door de vaste commissie voor justitie in de Eerste Kamer84

zijn vragen gesteld met betrekking tot dit probleem van het conflict mobile. In de
nota naar aanleiding van het verslag85 worden onder verwijzing naar het advies van
de Staatscommissie IPR deze vragen als volgt beantwoord:

‘1. Wanneer in Nederland een zaak geveild wordt, die zich op dat moment in België bevindt,
maar aan de koper zal worden overhandigd in Nederland, worden de goederenrechtelijke
gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door Nederlands recht, ervan uitgaand
dat de levering door de overhandiging geschiedt.
2. Wanneer in het genoemde geval de zaak door de Nederlandse koper wordt opgehaald
in België, worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud – zolang
de zaak zich in België bevindt – beheerst door Belgisch recht, wederom ervan uitgaand
dat de levering door de overhandiging geschiedt. Wanneer de zaak vervolgens op Neder-
lands grondgebied komt, doet zich een verandering van aanknopingspunt (zogenaamd conflit

82 Kamerstukken II 2001/02, 28 239, p. 7 (MvT).
83 Advies van de Raad van State van 28 januari 2002 en nader rapport van 20 februari 2002, gepubli-

ceerd bij: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, B.
84 Kamerstukken I 2002/03, 28 239, nr. 16, p. 2.
85 Kamerstukken I 2002/03, 28 239, nr. 161, p. 3.
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mobile) voor. De plaats van ligging verandert. Aangenomen moet worden dat de inhoud
van de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud vanaf het moment dat
het goed in Nederland is, wordt beheerst door het Nederlandse recht. Die inhoud stemt
overeen met die welke die gevolgen hadden naar Belgisch recht, dat wil zeggen het recht
van het eerdere land van ligging, behoudens voor zover dit onverenigbaar is met het
Nederlandse recht. (…)
3. Wanneer in het genoemde geval de zaak vervolgens toch in België blijft, is Belgisch
recht van toepassing. Het bepalende tijdstip is het tijdstip van levering.
(…)
6. Wanneer in het laatstgenoemde geval de toonderstukken na de levering naar een Bel-
gische bank worden overgebracht om daar in bewaring te blijven, geldt – zolang de stukken
in Nederland liggen – hetzelfde als onder 4. Doorslaggevend zijn de plaats en het tijdstip
van de levering. Worden de stukken vervolgens naar België overgebracht, dan doet zich
een zelfde verandering van aanknopingspunten voor als onder 2. is beschreven. De inhoud
van de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud wordt, vanaf het moment
dat de stukken zich in België bevinden, beheerst door het Belgische recht. Die inhoud stemt
overeen met die welke deze gevolgen hadden naar Nederlands recht, dat wil zeggen het
recht van het eerdere land van ligging, behoudens voor zover dat onverenigbaar is met
het Belgische recht.
7. Wanneer een Nederlandse fabrikant een machine verkoopt aan een Duitse koper, die
de machine laat afleveren bij een onderneming in Nederland omdat deze onderneming de
machine huurt van de koper, mag worden verondersteld dat de levering geschiedt door
de aflevering van de machine bij de onderneming in Nederland. De plaats van levering
bevindt zich in Nederland, zodat op de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoor-
behoud Nederlands recht van toepassing is.
8. Wanneer in het laatstgenoemde geval de koopprijs in termijnen wordt voldaan, geldt
hetzelfde als hiervoor onder 5. is opgemerkt.
9. Wanneer een Duitse eigenaar en verhuurder een machine verkoopt aan een Nederlandse
leasemaatschappij en de machine gebruikt wordt door de lessee/gebruiker, die de machine
verplaatst van zijn Duitse naar zijn Nederlandse vestiging, geldt – zolang de machine zich
op Duits grondgebied bevindt – hetzelfde als onder 4. is opgemerkt. De plaats en het tijdstip
van levering zijn bepalend voor het toepasselijke recht. Dat is in dit geval het Duitse recht.
Wordt de machine na de levering naar Duitsland verplaatst, dan geldt wederom hetgeen
onder 2. is uiteengezet ten aanzien van de verandering van aanknopingspunt.’

Als we nu terugkeren naar het voorbeeld dat is gegeven aan het begin van deze
paragraaf geldt daarvoor het volgende. De koopovereenkomst wordt beheerst door
Duits recht. De verbintenisrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud worden
daarom beheerst door Duits recht. De navigatieapparatuur is onder eigendomsvoor-
behoud geleverd in Nederland. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms-
voorbehoud worden op grond van art. 3:92a daarom in beginsel beheerst door Neder-
lands recht. Het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen terwijl het schip met de
navigatieapparatuur in Japan ligt. Uit de bovengenoemde nota van antwoord blijkt
welk recht toepasselijk is op de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoor-
behoud ingeval van een conflit mobile. De goederenrechtelijke gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud worden – zolang de zaak zich in Nederland bevindt – beheerst
door Nederlands recht. De inhoud van de goederenrechtelijke gevolgen van het
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eigendomsvoorbehoud wordt vanaf het moment dat het goed in Japan is, beheerst
door het Japanse recht. Die inhoud stemt overeen met die welke die gevolgen hadden
naar Nederlands recht, behoudens voor zover dit onverenigbaar is met het Japanse
recht. Indien het Japanse recht geen goederenrechtelijk gevolg aan een eigendomvoor-
behoud toekent, heeft de onbetaalde verkoper zijn eigendomsrecht op de geleverde
zaak dus verloren. De vraag is nu of dit verwijzingsresultaat nu niet ondoelmatig en
onrechtvaardig is

De situatie waarin de situs van een zaak wijzigt, doet zich niet alleen voor bij
zaken aan boord van schepen maar kan zich ten aanzien van alle roerende zaken
voordoen. Indien de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
onverenigbaar zijn met de nieuwe lex rei sitae kan de verkoper zijn voorbehouden
eigendom niet inroepen jegens derden. Nu het doel van een eigendomsvoorbehoud
is de onbetaald gebleven verkoper te beschermen, is dit verwijzingsresultaat van de
lex rei sitae-regel niet rechtvaardig en doelmatig. De vraag rijst daarom of er voor
de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud een betere conflictregel
voor handen is.

3.7.4 Toepassing van de lex causae van de overeenkomst op het eigendomsvoor-
behoud

Rutgers86 pleit ter oplossing van het conflit mobile probleem voor de toepassing van
de lex contractus op de goederenrechtelijk aspecten van het eigendomsvoorbehoud.
Een wisseling van de situs heeft dan geen invloed meer op het toepasselijke recht
op de goederenrechtelijke aspecten van een eigendomsvoorbehoud. Deze verwijzings-
regel voldoet aan de doelstelling van het eigendomsvoorbehoud luidende dat de
onbetaald gebleven verkoper beschermd dient te worden. De onbetaalde verkoper weet
in dat geval namelijk welk recht toepasselijk is op het door hem gemaakte eigendoms-
voorbehoud en hoeft niet te vrezen voor de gevolgen van een wijziging van het
toepasselijke recht als gevolg van het verplaatsen van het schip. Uiteraard loopt de
leverancier nog wel het gevaar dat zijn eigendomsvoorbehoud geen werking toekomt
indien volgens de lex registrationis van het schip natrekking plaatsvindt als de gelever-
de zaak volgens de lex registrationis als bestanddeel van het schip wordt aangemerkt.

Het belangrijkste bezwaar dat tegen de toepasselijkheid van de lex contractus op
de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud wordt aangevoerd,
luidt dat het geen recht doet aan de belangen van derden.87 Mede-schuldeisers die
het schip willen executeren in een staat volgens welk recht een eigendomsvoorbehoud
geen goederenrechtelijke werking heeft, kunnen bij toepasselijkheid van de lex causae
namelijk worden overvallen door een rechtsfiguur met goederenrechtelijke gevolgen
als die goederenrechtelijke gevolgen niet bestaan volgens de lex rei sitae.

86 Rutgers 1999a; Rutgers 1999b.
87 Franx 2000, p. 396-406.
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Tegen de toepasselijkheid van de lex causae van de overeenkomst op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van zaken aan boord
van een zeeschip bestaat ook een bezwaar van praktische aard. Aan boord zullen zich
in de regel namelijk vele verschillende zaken bevinden die zijn geleverd op grond
van koopovereenkomsten die waarschijnlijk door verschillende rechtsstelsels worden
beheerst. Bij executie van het schip zou de toepasselijkheid van de lex causae van
de overeenkomst op de goederenrechtelijke gevolgen van de verschillende eigendoms-
voorbehouden er dan toe leiden dat onderzoek noodzakelijk is naar de inhoud van
al die verschillende rechtsstelsels. De toepasselijkheid van één rechtsstelsel op de
goederenrechtelijke gevolgen van de eigendomsvoorbehouden met betrekking tot alle
zaken aan boord leidt in dat geval tot een veel praktischer resultaat.

3.7.5 Toepassing van de lex registrationis op het eigendomsvoorbehoud

In het conflictenrecht voor goederenrechtelijke rechten op teboekstaande zeeschepen,
zoals neergelegd in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht, wordt de plaats van ligging
ingevuld door middel van de plaats van registratie van het schip teneinde een stabieler
aanknopingspunt te hebben dan de situs. De vraag die hier logischerwijs uit voortvloeit,
luidt of het aanbeveling verdient op de goederenrechtelijke aspecten van het eigen-
domsvoorbehoud ook de lex registrationis toe te passen.

Een voordeel van de toepasselijkheid van de lex registrationis is immers dat het
verplaatsen van het schip geen invloed heeft op het toepasselijke recht. Mits het schip
niet in een ander register wordt teboekgesteld, blijven de goederenrechtelijke gevolgen
van een eigendomsvoorbehoud op zaken aan boord van een schip beheerst door
hetzelfde recht. Doordat bij een schip de lex registrationis een stabieler aanknopings-
punt is dan de lex rei sitae dient het de belangen van de onbetaalde verkoper beter.
De toepasselijkheid van de lex registrationis heeft in de tweede plaats als voordeel
dat het, in tegenstelling tot de lex causae, kenbaar is voor derden. In de derde plaats
geldt als argument voor de toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelij-
ke gevolgen van eigendomsvoorbehouden dat verschillende zaken aan boord worden
beheerst door hetzelfde recht, ongeacht het op de verschillende koopovereenkomsten
toepasselijke recht. Dit biedt een praktische oplossing in geval van executie van een
schip. Toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen van
een eigendomsvoorbehoud heeft tenslotte als voordeel dat de vraag of een zaak
bestanddeel of scheepstoebehoren is en de vraag of een eigendomsvoorbehoud de
natrekking van scheepstoebehoren voorkomt naar hetzelfde recht worden beoordeeld.

Een bezwaar tegen de toepasselijkheid van de lex registrationis is echter wel dat
de leverancier niet altijd zal weten waar het schip waar zijn zaak aan boord wordt
gebracht, is geregistreerd. De kans dat de leverancier ook op de hoogte zal zijn van
de inhoud van de lex registrationis is bovendien nog kleiner.
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3.7.6 Samenvatting en conclusie ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud

Samenvattend geldt in de eerste plaats dat bij toepassing op zaken aan boord van een
schip die niet voor uitvoer zijn bestemd de lex rei sitae-regel uit art. 3:92a lid 1 BW
de belangen van de onbetaald gebleven verkoper onvoldoende beschermt. In de tweede
plaats is gebleken dat de toepassing van de lex causae op de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud geen goed alternatief is omdat dan ten eerste
de belangen van derden in het gedrang komen en ten tweede de toepassing niet
praktisch is ingeval van vele verschillende zaken die elk door een ander rechtsstelsel
worden beheerst. Ten aanzien van zaken aan boord van een zeeschip gaat mijn
voorkeur daarom uit naar de toepasselijkheid van de lex registrationis op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. De toepasselijkheid van de lex
registrationis biedt voor zowel de scheepseigenaar als de onbetaald gebleven leveran-
cier het voordeel dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
niet afhangen van de plaats waar het schip zich bevindt. Daarnaast zorgt de toepasse-
lijkheid van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigen-
domsvoorbehoud voor toepassing van hetzelfde recht op de met elkaar samenhangende
vragen a) of een zaak bestanddeel is, met als gevolg dat het wordt nagetrokken en
een eigendomsvoorbehoud geen effect heeft of scheepstoebehoren is, met als gevolg
dat het eigendomvoorbehoud de natrekking voorkomt, en b) wat de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud zijn.

Het enige bezwaar tegen de toepasselijkheid van de lex registrationis inhoudende
dat de onbetaalde verkoper in de regel niet bekend zal zijn met de inhoud van dat
recht weegt mijns inziens minder zwaar dan de bezwaren die gelden jegens de toepas-
selijkheid van lex rei sitae of de lex causae op de goederenrechtelijke gevolgen van
een eigendomsvoorbehoud op zaken aan boord van een schip. Ik baseer deze afweging
op het feit dat een leverancier die zaken verkoopt die bestemd zijn voor zeeschepen
ook op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht reeds rekening dient te houden
met de inhoud van het goederenrechtelijke regime van de lex registrationis. Dat recht
bepaalt immers of de door hem geleverde zaken worden nagetrokken. De vraag is
dan of art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht aangepast dient te worden in de zin dat
het ook toepasselijk wordt op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoor-
behoud of dat daarvoor een afzonderlijke bepaling gecreëerd moet worden. In aanslui-
ting bij het advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake de ontwerp-WCG
pleit ik ervoor de Wet conflictenrecht zeerecht aan te vullen met een afzonderlijke
conflictregel voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud.
Dit artikel zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

‘De goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken die anders dan
uit hoofde van een vervoerovereenkomst aan boord zijn van een schip, worden beheerst
door het recht van de Staat waar het schip aan boord waarvan de zaken zich bevinden,
teboek staat op het tijdstip van levering van de zaken. Dit laat onverlet de verbintenissen
die volgens het op het beding van eigendomsvoorbehoud toepasselijke recht, daaruit kunnen
voortvloeien.’
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3.8 Welk recht is toepasselijk op een retentierecht op een zeeschip?88

3.8.1 Inleiding89

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een zeerechtelijk verdrag dat het
retentierecht op zeeschepen internationaal eenvormig regelt. Het is geen partij bij het
Brussels verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1926,90 het
Brussels verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 196791 is
niet in werking getreden en het is evenmin (nog) partij bij het Geneefs verdrag inzake
scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993.92

88 Magnus 1974, p. 440-449. Magnus pleit voor de toepassing van de lex contractus, slechts indien
een contractuele verhouding tussen partijen geheel ontbreekt is de lex rei sitae toepasselijk; Rutgers
2000, p. 283; Struycken 2000, p. 899; Rutgers 2002, p. 241; Strikwerda 2002, p. 158; Van Mierlo,
Mijnssen en Van Velten 2003, p.425-451.

89 Een retentierecht kan zowel uit de wet voortvloeien als door partijen contractueel worden overeen-
gekomen. Alleen het wettelijk retentierecht heeft goederenrechtelijke kenmerken en gezien het
onderwerp van dit deel wordt hieronder ook alleen die vorm van het retentierecht besproken.
Naar Nederlands recht is een retentierecht het recht van een ander dan de eigenaar van een zaak
om afgifte te weigeren van die zaak die men onder zich heeft. In de meeste gevallen zal dit de
scheepsbouwer dan wel de scheepsreparateur zijn. Het retentierecht dat de vervoerder eventueel
op de lading van het schip heeft, valt dus buiten dit bestek omdat het in dit onderzoek alleen gaat
om het retentierecht op het schip zelf.

90 Zie voor de tekst van het verdrag: International Transport Treaties. Partij bij het verdrag van 1926
zijn: Algerije, Argentinië, België, Brazilië, Democratische Republiek Congo, Cuba, Frankrijk, Haïti,
Hongarije, Iran, Italië, Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Monaco, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië,
Turkije, Uruguay, Zaïre en Zwitserland. Zie: International Transport Treaties en www.comitemari-
time.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.

91 Het verdrag van 1967 is niet in werking getreden. Zie voor de tekst van het verdrag van 1967:
International transport Treaties of: Tetley, 1998, p. 1420-1428. De volgende Staten hebben het
verdrag geratificeerd: Denemarken, Marokko, Noorwegen, Syrië, Vanuatu en Zweden. In art. 6 van
het Brussels verdrag van 1967 is bepaald: ‘1. Each Contracting State may grant liens or rights of
retention to secure claims other than those referred to in Article 4. Such liens shall rank after all
maritime liens set out in Article 4 and after all registered mortgages and “hypothèques” which
comply with the provisions of Article 1; and such rights of retention shall not prejudice the enforce-
ment of maritime liens set out in Article 4 or registered mortgages or “hypothèques” which comply
with the provisions of Article 1, nor the delivery of the vessel to the purchaser in connection with
such enforcement.
2. In the event that a lien or right of retention is granted in respect of a vessel in possession of:
(a) a shipbuilder, to secure claims for the building of the vessel, or
(b) a ship repairer, to secure claims for repair of the vessel effected during such possession, such
lien or right of retention shall be postponed to all maritime liens set out in Article 4, but may be
preferred to registered mortgages or “hypothèques”. Such lien or right of retention may be exercis-
able against the vessel notwithstanding any registered mortgage or “hypothèque” on the vessel,
but shall be extinguished when the vessel ceases to be in the possession of the shipbuilder or ship
repairer, as the case may be.’

92 International Convention on Maritime Liens and Mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag: International Transport Treaties. Partij bij dit verdrag zijn: Equador, Estland,
Monaco, Nigeria, Oekraïne, Rusland, Spanje, St. Vincent en de Grenadines, Syrië, Tunesië en
Vanuatu. China en Mexico hebben het verdrag van 1993 niet geratificeerd maar hebben hun nationale
recht aan het verdrag aangepast. In art. 25 van de Maritime Code van de Volksrepubliek China van
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Het Nederlandse materiële recht ten aanzien van het retentierecht op zeeschepen
is gebaseerd op het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965.93 Aan het begin van dit
hoofdstuk is uiteengezet dat de toepassing van het Nederlandse materiële recht tot
een impasse leidt indien een recht van retentie wordt uitgeoefend op een schip terwijl
andere crediteuren het schip wensen te executeren. De vraag is nu wanneer Nederlands
recht toepasselijk is.

Het toepasselijke nationale recht wordt aangewezen door conflictregels. De vraag
is welke conflictregels het toepasselijke recht op een retentierecht op een schip
aanwijzen. Onder zakelijke rechten als bedoeld in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht
vallen niet alleen het recht van hypotheek en van vruchtgebruik maar ook, zoals blijkt
uit art. 197 van Boek 8 BW, de voorrechten uit art. 211 en art. 217 lid 1 onder b Boek
8 BW.94 Het retentierecht valt niet onder de in art. 211 en 217 lid 1 onder b genoem-
de voorrechten waaraan zaaksgevolg is toegekend. Hieruit volgt dat de conflictregel
uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet het toepasselijke recht aanwijst op een
retentierecht op een zeeschip. De conclusie dat de algemene goederenrechtelijk
conflictregel niet het toepasselijke recht op een retentierecht aanwijst, wordt onder-
steund door het feit dat ook in de ontwerp-WCG het retentierecht niet onder de
algemene verwijzingsregel uit art. 2 ontwerp-WCG valt maar dat daarvoor op advies
van de Staatscommissie een bijzondere conflictregel is opgenomen in art. 4 ontwerp-
WCG. Op grond van de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG wordt op het bestaan
en de inhoud van het retentierecht de lex causae als toepasselijk recht aangewezen
en wordt de vraag of het retentierecht geldend kan worden gemaakt door de lex rei
sitae beheerst.

In de regel zal een werf in de overeenkomst een rechtskeuze opnemen voor het
recht van de staat waarin de werf zich bevindt. In de Algemene Werfvoorwaarden
van de Vereniging Nederlandse scheepsbouw Industrie (VNSI) is bijvoorbeeld bepaald
dat de overeenkomst tussen de werf en de opdrachtgever wordt beheerst door Neder-

1993 is bepaald: ‘A maritime lien shall have priority over a possessory lien, and a possessory lien
shall have priority over a ship mortgage.
A possessory lien referred to in the preceding paragraph means the right of a ship builder or repairer
to secure the cost of building or repairing the ship by means of detaining the ship in his posession
when the other party to the contract fails in the performance thereof. A possessory lien shall be
extinguished when the ship builder or repairer no longer possesses the ship he has built or repaired.’
Zie voor literatuur over het verdrag van 1993: Alcantara 1996, p. 219-232;. Berlingieri 1993b;
Berlingieri 1995, p. 57-76; Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307 en Wersel 1996.

93 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 het verdrag en het eerste protocol: International Transport
Treaties of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in september 2005. Partij bij dit verdrag zijn
Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Oostenrijk en Zwitserland.
Duitsland en België zijn met name dus geen partij.

94 Boonk 1998, p. 77. Boonk stelt: ‘Van belang is dat onder zakelijke rechten ook worden begrepen
de voorrechten waaraan ‘droit de suite’ of goederenrechtelijk gevolg is toegekend; zie art. 8:197
BW.’
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lands recht.95 In dat geval leiden de lex causae en de lex rei sitae beide naar het
Nederlandse recht. Indien de lex causae en de lex rei sitae echter naar verschillende
rechtsstelsels verwijzen, dient bepaald te worden of het naar de lex causae bestaande
retentierecht te gelde kan worden gemaakt volgens de lex rei sitae. De grote econo-
mische belangen in de zeescheepvaart vragen om een snelle beslissing omtrent de
geldigheid van een retentierecht. De vraag is daarom of de toepasselijkheid van twee
verschillende rechtstelsels op een retentierecht op een schip niet te tijdrovend is voor
een procedure in kort geding. De vraag is dus of art. 4 ontwerp-WCG wel voldoende
rekening houdt met het commerciële karakter van het zeeschip.

3.8.2 Kwalificatie van het retentierecht

Een retentierecht wordt niet in elk rechtsstelsel hetzelfde gekwalificeerd. Dit komt
doordat het retentierecht zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke eigen-
schappen heeft. Een retentierecht vloeit namelijk enerzijds voort uit een verbintenis-
rechtelijke verhouding maar is anderzijds een verweermiddel tegen revindicatie. Als
gevolg van dit hybride karakter zijn verschillende conflictregels mogelijk. De conflict-
regel uit art. 4 ontwerp-WCG neemt dit tweezijdige karakter van het retentierecht
in ogenschouw terwijl het hieronder opgenomen art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht
met betrekking tot het retentierecht op de lading van een schip van een goederenrechte-
lijke kwalificatie uitgaat. In het Duitse recht wordt het retentierecht onderscheiden
in een ‘schuldrechtliches Zurückbehaltungsrecht’, welke wordt beheerst door de lex
causae, en een ‘dingliches Zurückbehaltungsrecht’, welke wordt beheerst door de lex
rei sitae.96

3.8.3 Art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht is alleen toepasselijk op een retentierecht
op de lading

In tegenstelling tot voor het retentierecht op het schip kent het Nederlandse conflicten-
recht wel een gecodificeerde verwijzingsregel voor het retentierecht op de lading van
een schip. In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht is in de aanhef en onder a bepaald:

‘Ongeacht het op de overeenkomst tot vervoer van zaken toepasselijke recht, is het recht
van de Staat waarin de haven gelegen is, waar de zaken ter lossing worden aangevoerd
van toepassing op vragen:
a. of, en in hoeverre, de vervoerder een recht van retentie op de zaken heeft.’

95 Zie art. 17.2 van de Algemene werfvoorwaarden gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op 10
april 2000.

96 Stoll 1996, nr. 279-281.
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In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht wordt het recht van de loshaven, als invulling
van de lex rei sitae, aangewezen als het toepasselijke recht op een retentierecht op
de lading. De reden om alleen de lex rei sitae toepasselijk te achten in plaats van (ook)
de lex causae van de onderliggende overeenkomst blijkt uit de Memorie van Toelich-
ting97 bij art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht. In de Memorie van Toelichting is ge-
steld:

‘Dit artikel (dat voor het internationaal privaatrecht het complement vormt van art. 8.5.2.59
en 8.5.2.64 en 65) geeft een zelfstandige en voor de hand liggende regel voor enkele
processuele kwesties. Het beoogt chicaneren te ontmoedigen en een snelle beantwoording
te verzekeren van vragen waarmee grote belangen gemoeid kunnen zijn.
De door deze bepalingen geregelde onderwerpen vallen als processuele vraagstukken, zo
mag men wel aannemen, buiten het domein van het eigenlijke vervoer en dus buiten dat
van art. 4, vierde lid, van het Verdrag van Rome van 19 juli 1980 en zelfs, ingevolge art.
1, lid 2 aanhef en onder h daarvan, geheel buiten dit Verdrag.’

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat gekozen is voor de toepasselijkheid van
het recht van de loshaven, zijnde een invulling van de lex rei sitae, om redenen van
praktische aard. Door de toepasselijkheid van het recht van de loshaven is het namelijk
voor de rechter mogelijk snel een oordeel te geven over de rechtmatigheid van een
retentierecht. De rechter kan zijn eigen recht toepassen zonder een naar vreemd recht
bestaand retentierecht te hoeven assimileren. Een dergelijke snelle beslissing is voor
de scheepvaart noodzakelijk in verband met de grote belangen die er mee zijn gemoeid.
Het langer vasthouden van de lading dan noodzakelijk kost eenvoudigweg geld.

Als gezegd heeft art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht alleen betrekking op het
retentierecht op de lading, niet op het schip zelf. Hieronder zal worden onderzocht
welke conflictregel geldt voor het retentierecht op het zeeschip zelf en of deze conflict-
regel voldoet aan de eisen die het zeeschip aan het conflictenrecht stelt.

3.8.4 Ongecodificeerde conflictregel voor het retentierecht

Bij gebrek aan een gecodificeerde conflictregel voor het retentierecht dient de geldende
conflictregel te worden afgeleid uit het commune internationaal privaatrecht. Vanwege
het (gedeeltelijk) goederenrechtelijk karakter van het retentierecht speelt de lex rei
sitae van ouds een belangrijke rol voor het retentierecht.98 Aanvankelijk werd in

97 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 12.
98 Van Galen, Van Apeldoorn Berends 1998, p. 141-142; Kosters 1917, p. 721-722; Vlas en Van der

Weide 1995. Zie ook conclusie AG Strikwerda, bij HR 7 januari 2000, NJ 2001, 406 m.nt. ThMdB
(Leyland/DAF) sub. 15.
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de jurisprudentie op een retentierecht ofwel de lex rei sitae toegepast99 ofwel een
combinatie van de lex contractus en de lex rei sitae.100

De rechtbank en het hof in de zaak Leyland DAF/De Rooy101

In de zaak De Rooy/Leyland DAF102 liggen de feiten als volgt. De Rooy heeft een
overeenkomst gesloten met Leyland en DAF Holland. De overeenkomst heeft met
name betrekking op het vervoer en de opslag van door Leyland DAF en DAF Holland
geproduceerde voertuigen. De overeenkomst bevat een rechtskeuzeclausule voor
Nederlands recht. DAF Holland wordt voorlopige surséance van betaling verleend.
Op dat moment hebben de Rooy en dochteronderneming Edcrest voertuigen en
onderdelen van DAF Holland en Leyland DAF onder zich op locaties in Engeland.
DAF Holland gaat failliet. Leyland DAF verkeert in de staat van ‘administrative
receivership’. Ofasec is met Leyland DAF een ‘mortgage debenture’ overeengekomen
en heeft een ‘floating charge’ bedongen op dezelfde voertuigen als waarop De Rooy
en dochteronderneming Edcrest een retentierecht stellen te hebben.

De Rooy en Edcrest stellen dat DAF Holland en Leyland DAF niet aan hun
financiële verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan en zij beroepen zich
daarom op een opschortingsrecht/retentierecht op de voertuigen en onderdelen die
zij onder zich hebben. Daarnaast beroepen zij zich op een wettelijke preferentie op
de opbrengst van die zaken. Leyland DAF c.s. bestrijden de stellingen van De Rooy
en Edcrest. Zij stellen onder meer dat naar Nederlands internationaal privaatrecht het
wettelijke retentierecht onderworpen is aan de lex rei sitae en niet aan de lex contrac-
tus.

De rechtbank oordeelt dat ten aanzien van het beroep op het retentierecht twee
vragen moeten worden onderscheiden. De eerste vraag is of volgens de lex contractus
een beroep kan worden gedaan op een retentierecht en, zo ja, wat de inhoud en de
omvang van dat recht is. De tweede vraag is of zodanig recht volgens de lex rei sitae
rechtsgeldig uitgeoefend kan worden. Voorzover het retentierecht kenmerken heeft
van een zakelijk werkend zekerheidsrecht moet naar het oordeel van de rechtbank
voor de vraag naar de werking van dat recht worden aangesloten bij het geldende
recht met betrekking tot zakelijke zekerheidsrechten. Voor de beantwoording van de
tweede vraag moet dus onderzocht worden of de lex rei sitae de uitoefening van het
(door de lex contractus erkende) retentierecht toelaat en, zo ja, in welke omvang.
Volgens de rechtbank is het recht dat naar Engels recht vergelijkbaar is met het naar
Nederlands recht bekende retentierecht de zogenaamde ‘lien’. De rechtbank stelt de
partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de vraag of en in hoeverre het Engelse
recht aan een ‘lien’ derdenwerking en voorrang bij executie verbindt.

99 De Ly 1995; Vlas en Van der Weide 1995. Zie: Rb. Arnhem 7 september 1989, NIPR 1990, 296;
Pres. Rb. Leeuwarden 2 augustus 1993, S&S 1994, 77, NIPR 1994, 433. Zie ook: HR 15 juni 1917,
NJ 1917, p. 812 e.v., HR 12 juni 1970, NJ 1971, 203, HR 17 december 1993, NJ 1994, 302.

100 Vlas en Van der Weide 1995. Rb. Arnhem 22 juli 1993, NIPR 1994, 130.
101 Rb. Den Bosch 1 november 1996, Hof Den Bosch 2 februari 1998, NJ 1998, 925, NIPR 1998, 202,

JOR 1998, afl. 6, m.nt. P.M. Veder.
102 HR 7 januari 2000, NJ 2001, 406 m.nt. ThMdB, S&S 2000, 75 (LeylandDAF/De Rooy).
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Het hof heeft zich in hoger beroep op 2 februari 1998 bij het oordeel van de
rechtbank aangesloten overwegende dat de rechtbank terecht onderscheid heeft gemaakt
tussen het verbintenisrechtelijke aspect en het goederenrechtelijke aspect van het
retentierecht.

3.8.5 Art. 4 ontwerp-Wet Conflictenrecht Goederenrecht

In de tussentijd had de Staatscommissie voor het IPR een advies voorbereid voor de
Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG)103 dat werd uitgebracht in no-
vember 1998. De Staatscommissie adviseert daarin een apart artikel op te nemen voor
het retentierecht. Zij stelt voor art. 4 ontwerp-WCG als volgt te laten luiden:

‘Onverminderd art. 6, aanhef en onder a, van de Wet houdende enige bepalingen van
internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het
luchtrecht, worden het ontstaan en de inhoud van een recht van retentie bepaald door het
recht dat de daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding beheerst. Een recht van
retentie kan slechts geldend worden gemaakt voor zover het recht van de Staat op welks
grondgebied de zaak zich bevindt, zulks toelaat.’

De Staatscommissie overweegt dat er twee mogelijke verwijzingsregels voor het
retentierecht bestaan. In de eerste plaats kunnen alle aspecten van het retentierecht
aan de lex rei sitae worden onderworpen. In de tweede plaats is het mogelijk om
enerzijds het bestaan en in de inhoud van het retentierecht door de lex causae te laten
beheersen en om anderzijds voor de vraag of het retentierecht geldend kan worden
gemaakt, de lex rei beslissend te laten zijn. De Staatscommissie kiest voor de tweede
variant en geeft aan wat de ratio is van haar keuze. De Staatscommissie104 voert
aan:

‘Volgens de Staatscommissie zijn in het internationaal privaatrecht twee benaderingen
mogelijk. In de eerste benadering zou, naar analogie van hetgeen voor het zee- en binnen-
vaartrecht is bepaald, het retentierecht worden beheerst door het recht van de plaats van
ligging van het goed, ongeacht het recht dat de rechtsverhouding beheerst. In de rechtspraak
treft men voorbeelden aan van deze benadering. Zie het rechtspraakoverzicht van P. Vlas
en J.A. van der Weide in WPNR (1995) 6205. Deze benadering kan meebrengen dat een
beroep op het retentierecht mogelijk is zelfs als het recht dat de rechtsverhouding beheerst,
een dergelijk retentierecht in het geheel niet toekent. De Staatscommissie meent dat hiermee
voorbij wordt gezien aan het feit dat het retentierecht zijn oorsprong vindt in een rechtsver-
houding die door een bepaald recht wordt beheerst. Daarom geeft zij de voorkeur aan een
andere benadering, die erop neerkomt dat de vraag of een retentierecht bestaat, en wat
de inhoud daarvan is, wordt beheerst door het recht dat de onderliggende rechtsverhouding
beheerst. Het aldus verkregen retentierecht strekt echter niet verder dan op grond van het

103 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 22-23.
104 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 22-23.
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recht van land van ligging van de zaak mogelijk is. Een beroep op een retentierecht is
dan ook niet mogelijk indien het recht van het land van ligging daarin in het geheel niet
voorziet. Vgl. Rechtbank. ’s-Hertogenbosch 1 november 1997, Hof ’s-Hertogenbosch 2
februari 1998, NIPR 1998, 202; JOR 1998, afl. 6, noot P.M.Veder. Deze regel is neergelegd
in het voorgestelde art. 4. Die regel laat onverlet hetgeen reeds is bepaald ten aanzien
van het retentierecht van de vervoerder.’

De Staatscommissie baseert haar advies inzake de conflictregel voor het retentierecht
dus op de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank en het arrest van het hof in
de zaak Leyland DAF/De Rooy.

3.8.6 De Hoge Raad in de zaak Leyland DAF/De Rooy

In de zaak Leyland DAF/De Rooy wordt cassatie ingesteld. Daarin voert Leyland
DAF c.s. aan dat alle aspecten van het retentierecht naar de lex rei sitae beoordeeld
moeten worden. Leyland DAF wenst dus geen plaats in te ruimen voor de toepassing
van de lex contractus. In cassatie komt de vraag aan de orde of de conflictregels uit
het EVO het toepasselijke recht aanwijzen op een retentierecht. Met A-G Strikwerda
is de Hoge Raad van oordeel dat het EVO in tegenstelling tot op verbintenisrechtelijke
opschortingsrechten, niet het toepasselijke recht aanwijst op het retentierecht vanwege
het goederenrechtelijke karakter van het retentierecht. De Hoge Raad oordeelt:

‘Een retentierecht is evenwel een bijzonder opschortingsrecht dat door zijn goederenrechte-
lijke kenmerken buiten het materiële toepassingsgebied van het EVO valt. Hieruit volgt
dat naar het commune Nederlands internationaal privaatrecht moet worden beslist welk
recht van toepassing is op het retentierecht op zaken waarop het bepaalde in art. 6 van
de Wet houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het
zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht niet van toepassing is. Gelet op de aard
van het retentierecht past het daarbij aansluiting te zoeken bij de regels die zijn ontwikkeld
voor zakelijke zekerheidsrechten. De Hoge Raad verenigt zich met de opvatting van de
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht dat, nu het retentierecht zijn oorsprong
vindt in een door een bepaald recht beheerste rechtsverhouding, de vraag of een retentie-
recht bestaat, en wat de inhoud daarvan is, wordt beheerst door het recht dat op die
rechtsverhouding van toepassing is (zie het door het Ministerie van Justitie gepubliceerde
Rapport van de Staatscommissie inzake het internationaal goederenrecht, november 1998,
p. 23).105 Een recht van retentie kan evenwel slechts geldend worden gemaakt voorzover
het recht van de staat op wiens grondgebied de zaak zich bevindt, zulks toelaat.’

De Hoge Raad heeft in het arrest Leyland DAF/De Rooy dus de conflictregel voor
het retentierecht uit de ontwerp-WCG toegepast door de lex causae van de overeen-
komst toe te passen op de vraag of een retentierecht bestaat en wat de inhoud daarvan

105 Zie het door het Ministerie van Justitie gepubliceerde Rapport van de Staatscommissie inzake het
internationaal goederenrecht, november 1998, p. 23. Zie: www.justitie.nl, geraadpleegd in september
2005.
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is en de lex rei sitae toe te passen op de vraag of dat retentierecht ook daadwerkelijk
geldend kan worden gemaakt. Zowel in art. 4 ontwerp-WCG als in het arrest van de
Hoge Raad is geen sprake van een cumulatieve toepassing van de lex causae en de
lex rei sitae. Alleen de lex causae bepaalt of een retentierecht bestaat en wat de inhoud
daarvan is. Indien de lex causae echter een ander recht is dan het recht van de staat
waar het goed zich bevindt, bepaalt het laatstgenoemde recht of het retentierecht te
gelde kan worden gemaakt. Indien de lex rei sitae het retentierecht of een daarmee
vergelijkbaar recht in het geheel niet kent, kan het retentierecht niet geldend worden
gemaakt.

3.8.7 Rechtvaardigheid en doelmatigheid van de toepassing van art. 4 ontwerp-WCG
op het retentierecht op een zeeschip

Art. 4 ontwerp-WCG sluit de toepassing op zeeschepen niet uit. Indien de ontwerp-
WCG in werking treedt, wijst de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG ook het toepas-
selijke recht op een retentierecht op een zeeschip aan omdat voor het zeeschip geen
bijzondere conflictregel bestaat voor het retentierecht. Art. 4 ontwerp-WCG is inmid-
dels ook reeds toegepast op een retentierecht op een zeeschip in de Logan-zaak.106

In de Logan-zaak was sprake van een sinds 8 december 1998 aan de kade van Albatros
afgemeerde ms. ‘Logan’ – dan nog geheten: ‘Uzunoglu’. Op 17 maart 1999 wordt
het schip executoriaal verkocht aan Logan en wordt het schip door Logan verhaald
naar de Margriethaven. Albatros legt beslag tot afgifte op het schip en vordert betaling
door Logan van de haven- en kadegelden over de periode van 8 december 1998 tot
en met 17 maart 1999. Zij stelt daarbij dat Logan het schip op onrechtmatige wijze
aan haar retentierecht heeft onttrokken. De rechtbank oordeelt ten aanzien van het
toepasselijke recht op het recht van retentie:

‘De vraag of een retentierecht bestaat en wat de inhoud daarvan is, wordt beheerst door
het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waarin het retentierecht zijn oor-
sprong vindt. Een recht van retentie kan echter slechts geldend worden gemaakt voor zover
het recht van de Staat op wiens grondgebied de zaak zich bevindt, dat toelaat.
Bij gebreke van een rechtskeuze – waarvan gesteld noch gebleken is – wordt de overeen-
komst tussen Albatros en Uzas beheerst door het recht van het land waar de kenmerkende
prestant – Albatros – gevestigd is, derhalve door Nederlands recht. Of Albatros beschikte
over het door haar gestelde recht van retentie dient dan ook naar Nederlands recht te
worden beoordeeld.’

In de Logan-zaak verwijzen de lex causae en de lex rei sitae naar hetzelfde recht,
in dit geval het Nederlandse recht. Een eventueel tijdrovende assimilatie van een
retentierecht was daarom niet nodig.

106 Rb. Rotterdam 29 september 2004, S&S 2005, 69 (Zie ook Hof Den Haag 23 mei 2000, S&S 2000,
100 en Hof Den Haag 27 juni 2002, S&S 2003, 54) (Logan (ex Uzunoglu).
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Als gezegd staat in de Algemene Werfvoorwaarden van de VNSI een rechtskeuze
voor Nederlands recht. Indien een Nederlandse werf die gebruik heeft gemaakt van
deze voorwaarden, een retentierecht uitoefent op een schip dat zich bij hem bevindt,
verwijzen zowel de lex causae als de lex rei sitae naar het Nederlandse recht. In theorie
is echter niet uitgesloten dat een (grote) rederij in de bouw- of reparatieovereenkomst
met de werf bedingt dat een ander recht op de bouw of reparatieovereenkomst toepas-
selijk is dan het recht van de staat waar de werf is gelegen. De lex causae van de
overeenkomst en de lex rei sitae verwijzen dan naar verschillende rechtstelsels met
als gevolg dat een naar de lex causae bestaand retentierecht dient te worden ingepast
in de lex rei sitae. De vraag rijst nu of art. 4 ontwerp-WCG het bijzondere karakter
van het zeeschip in die gevallen voldoende in acht neemt of dat een bijzondere
conflictregel voor het retentierecht is vereist die wel voldoet aan de eisen die het
zeeschip aan het conflictenrecht stelt.

Waardering van art. 4 ontwerp-WCG in de literatuur
De conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG is in de literatuur met wisselende waardering
ontvangen. Struycken107 stemt in met het oordeel van de Hoge Raad in het Leyland
DAF-arrest. Hij is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex causae op het
retentierecht omdat het recht van retentie zijns inziens onderdeel uitmaakt van de
rechtsverhouding tussen partijen. Door de rol die aan de lex rei sitae wordt toegekend,
wordt vervolgens voorkomen dat een recht met zakenrechtelijke werking geldend kan
worden gemaakt in een rechtsstelsel dat die zakenrechtelijke werking niet toekent.
Verhagen108 pleit er echter voor de toepasselijkheid van de lex causae te laten verval-
len. Hij is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex rei sitae op alle aspecten
van het retentierecht en stelt daartoe109:

‘Vanwege zowel de “zakelijke” trekken van het wettelijk retentierecht zijn de gelijkenissen
met zakelijke zekerheidsrechten en het eigendomsvoorbehoud alsmede de complicaties die
gepaard gaan met aanknoping aan de lex contractus (zie hierna) zou het beter zijn geweest
als de Hoge Raad en de Staatscommissie op het wettelijk retentierecht uitsluitend de lex
rei sitae van de betreffende zaak van toepassing zou hebben verklaard. De Hoge Raad heeft
aansluiting gezocht bij het standpunt van de Staatscommissie, maar had zich beter kunnen
laten inspireren door art. 6 aanhef en onder a van de Wet conflictenrecht zeerecht, binnen-
vaartrecht en luchtrecht. In deze bepaling wordt het retentierecht van de vervoerder
onderworpen aan het recht van de loshaven van de betreffende zaak, ongeacht het op de
vervoerovereenkomst toepasselijke recht. Men zou dan aan de hand van één rechtsstelsel
kunnen vaststellen of er een wettelijk retentierecht bestaat, of dit recht van retentie tegen-
geworpen kan worden aan de eigenaar van de zaak, beperkt gerechtigden of andere derden
met een recht op de zaak en of aan het recht van retentie een voorrangspositie is verboden.’

107 Struycken 2000, p. 899-906, m.n. p. 904-906.
108 Verhagen 2000, p. 412-415.
109 Verhagen 2000, p. 412-415.
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Verhagen vreest dat de rechter bij de hantering van art. 4 ontwerp-WCG een ingewik-
keld en tijdrovend onderzoek moet doen naar de inhoud van de lex causae en de lex
rei sitae. Verhagen stelt:

‘Het gevolg van het arrest van de Hoge Raad en art. 4 van de Wet conflictenrecht goederen-
recht is dat er een dubbele “toetsing” dient plaats te vinden, aan het rechtsstelsel dat van
toepassing is op de rechtsverhouding waarin het retentierecht zijn oorsprong vindt en aan
de lex rei sitae van de betreffende zaken. Dubbele toetsingen zijn dikwijls gecompliceerd
en tijdrovend en dienen waar mogelijk vermeden te worden. In het kader van de dubbele
toetsing kunnen allerlei aanpassingproblemen ontstaan, die voorkomen zouden worden indien
men van de uitsluitende toepasselijkheid van de lex rei sitae zou uitgaan.’

De Boer110 stelt in reactie op Verhagen in zijn noot onder het arrest Leyland DAF/De
Rooy:

‘Zelf was ik geneigd de opvatting van Verhagen te onderschrijven. Als het juist is dat de
door de Staatscommissie voorgestelde regel cumulatieve toepassing van de lex causae en
de lex rei sitae verlangt, dan komt dat neer op een begunstiging van de wederpartij van
de retentor, en daarvoor kan ik geen rechtvaardiging bedenken. Als het tweede deel van
de voorgestelde conflictregel echter zo verstaan moet worden dat de uitoefening van het
retentierecht beperkt wordt door de mogelijkheden die de lex rei sitae daartoe biedt –
kennelijk het standpunt van de rechtbank in casu – dan voorzie ik nog lastige aanpassings-
problemen.’

De Boer111 stelt verderop echter:

‘Met betrekking tot het tweede deel van de regel – de rol van de lex rei sitae – weet ik
nog niet zo zeker of ik de opvatting van de Staatscommissie (en de Hoge Raad?) wel kan
delen. Ik verwerp een dubbele toetsing als die erop neerkomt dat het bestaan en de inhoud
van het (naar de lex causae vaststaande) retentierecht nogmaals getoetst moet worden aan
de lex rei sitae. De Staatscommissie suggereert dat wel in haar toelichting op de voorgestel-
de lex rei sitae-restrictie: “Een beroep op een retentierecht is dan ook niet mogelijk indien
het recht van het land van ligging daarin in het geheel niet voorziet.” Dat zou dus betekenen
dat een Engelse lien in Nederland niet geldend gemaakt zou kunnen worden als het Neder-
landse recht niet in een retentierecht “voorziet”; vergelijk. J.W. Rutgers, NIPR 2000, p.
286.
Ik zou echter niet weten waarom in zo’n geval aan de uitoefening van de lien in Nederland
niet dezelfde rechtsgevolgen kunnen worden toegekend als aan de uitoefening van een
retentierecht naar Nederlands recht. Kortom, als er een onderscheid gemaakt wordt tussen
bestaan en inhoud van een retentierecht (onderworpen aan de lex causae) en de uitoefening
van dat recht (onderworpen aan de lex rei sitae), dan ligt aanpassing (assimilatie) mijns
inziens meer in de rede dan cumulatie. Als we het laatste deel van de door Staatscommissie
en Hoge Raad geformuleerde conflictregel voor het retentierecht zo mogen begrijpen –

110 De Boer 2000.
111 De Boer 2000.
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steun voor die gedachte vind ik trouwens in L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse
Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2000, p. 151 – dan heb ik tegen bovenstaande uitspraak
eigenlijk geen bedenkingen meer.’

Conclusie ten aanzien van art. 4 ontwerp-WCG
Met De Boer ben ik van mening dat de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG zo
gelezen dient te worden dat de lex causae het bestaan en de inhoud van het retentie-
recht bepaalt. Aan de lex rei sitae wordt slechts een veto-recht toegekend. Indien in
de lex rei sitae aan het retentierecht geen zakelijke werking wordt toegekend, kan
het retentierecht niet geldend worden gemaakt. Het voor dit systeem vereiste onderzoek
naar twee rechtsstelsels is in het goederenrechtelijke conflictenrecht gebruikelijk en
wordt breed geaccepteerd. Het achterhalen van de inhoud van de lex causae is echter
wel een proces dat enige tijd in beslag neemt. Daarbij komt dat niet is uitgesloten
dat partijen met tegenstrijdige opinions komen over de inhoud van het vreemde recht.
Dit proces kan ingewikkeld en tijdrovend voor de rechter in kort geding zijn. Iedere
dag dat een zeeschip stil ligt kost een kapitaal. Wanneer in de bouw- of reparatieover-
eenkomst een rechtskeuze wordt gemaakt voor een ander recht dan het recht van de
staat waar de werf zich bevindt, houdt de conflictregel uit art. 4 WCG dus onvoldoende
rekening met het commerciële karakter van het zeeschip met als gevolg dat de toepas-
sing van art. 4 WCG op het zeeschip niet rechtvaardig en doelmatig is.

De zeescheepvaartpraktijk heeft behoefte aan een snelle beslissing over de vraag
of een retentierecht geldend kan worden gemaakt. Deze scheepvaartpraktijk verlangt
daarom een eenvoudige verwijzingsregel; een verwijzingsregel die naar één rechtsstel-
sel verwijst en met een inhoud waarmee de rechter bekend is zodat hij snel zijn
eindoordeel kan vellen. De conflictregel die de lex rei sitae als toepasselijk recht
aanwijst op alle aspecten van het retentierecht voldoet aan deze eisen. Overigens dient
wel te worden opgemerkt dat de scheepseigenaar zich kan behoeden voor een tijd-
rovend onderzoek naar de lex causae door op de bouw- of reparatieovereenkomst geen
rechtskeuze te bedingen voor een ander recht dan de lex rei sitae.

3.8.8 Bestaan er bezwaren tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae op het
retentierecht op een zeeschip?

In art. 4 WCG-ontwerp is om een aantal redenen niet gekozen voor de enkele toepas-
sing van de lex rei sitae. Onderzocht zal worden of deze bezwaren ook gelden bij
toepassing van de lex rei sitae op het retentierecht op een zeeschip.

Een eerste genoemd bezwaar tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae wordt
geformuleerd door De Boer.112 Volgens hem leidt de toepassing van de lex rei sitae
op het bestaan en de inhoud van een retentierecht tot problemen bij de vaststelling
van de situs indien een roerend goed in de macht van de retentor over landsgrenzen
wordt verplaatst. Hij stelt:

112 De Boer 2000.
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‘Aan de andere kant ben ik ook geen voorstander van een exclusieve lex rei sitae-benade-
ring. Die werkt waarschijnlijk heel goed als een zeevervoerder zaken onder zich houdt
in de loshaven waarheen hij die goederen heeft getransporteerd, maar als het gaat om
andere vormen van retentierecht, dringt zich het hierboven aangestipte probleem van de
peildatum op. Welk moment is beslissend voor de aanwijzing van de lex rei sitae? Laat
ik een flauw, maar eenvoudig voorbeeld geven. Ik laat een schilderij restaureren door een
in Duitsland gevestigde restaurateur. Omdat ik vind dat er slecht werk is geleverd, weiger
ik de restauratiekosten te betalen. De restaurateur reageert daarop met een beroep op een
hem toekomend retentierecht. Is dát moment doorslaggevend voor de aanwijzing van het
toepasselijk recht? Dan maakt het dus alle verschil of de restaurateur mij het schilderij
in Nederland komt bezorgen of dat ik het in Duitsland kom afhalen. Of in Zwitserland,
als de restaurateur daar toevallig (ook) een atelier heeft. Het tijdstip waarop het retentie-
recht wordt ingeroepen, vind ik dan ook geen goede peildatum. Het lijkt mij logischer
daarvoor het moment te kiezen waarop het retentierecht ontstaat. Maar wanneer is dat?
Is dat het moment waarop de overeenkomst tot stand komt? Of het moment waarop de
vordering van de restaurateur opeisbaar wordt, dus zodra hij zijn opdracht heeft voltooid?
Maar ook dan kan het schilderij zich waar ook ter wereld bevinden, zonder dat ik daar
weet van heb of daarop invloed kan uitoefenen. Uit dit voorbeeld laat zich afleiden dat
de retentor, voor zover hij eenzijdig de plaats van ligging kan bepalen van roerende zaken
die hij voor zijn debiteur onder zich heeft, daarmee ook (bedoeld of onbedoeld) de aanwij-
zing van de lex rei sitae bepaalt. Dat lijkt mij op zich al voldoende reden om naar een
stabieler en evenwichtiger aanknopingsalternatief te zoeken. Toepassing van het recht dat
de onderliggende rechtsverhouding beheerst lijkt mij dan de beste optie, in ieder geval
in de verhouding tussen retentor en debiteur (en eventueel diens rechtverkrijgenden). Ik
sluit mij dan ook aan bij het eenstemmig koor van rechtbank, hof, A-G, Hoge Raad en
Staatscommissie ten aanzien van het eerste deel van de conflictregel: bestaan en inhoud
van het retentierecht zijn onderworpen aan de lex causae van de rechtsverhouding waarin
het zijn oorsprong vindt. In mijn restauratievoorbeeld is dat dus de al dan niet gekozen
lex contractus.’

De Boer noemt dus als bezwaar tegen de toepassing van de lex rei sitae dat de situs
moeilijk vast te stellen is indien de zaak over landsgrenzen wordt verplaatst. Het door
De Boer gesignaleerde probleem van een wisselende situs doet zich mijns ziens echter
niet snel voor bij een retentierecht op een zeeschip dat zich bij een werf bevindt. De
bouwer of reparateur zal een zeeschip namelijk, tenzij deze zich in een grensstreek
bevindt, niet naar een ander land gaan verplaatsen.

Een tweede bezwaar dat wordt genoemd tegen de enkele toepasselijkheid van
de lex rei sitae is genoemd naar aanleiding van art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht.
In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht wordt als gezegd de loshaven als toepasselijk
recht op een retentierecht op de lading aangewezen. Het recht van de loshaven is op
dat moment de lex rei sitae. Boonk schrijft over art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Geschillen met betrekking tot een retentierecht zijn nauw verbonden met de rechtssfeer
van de loshaven en eisen vaak onmiddellijke voorziening in kort geding. Het komt de
rechtsbedeling ten goede wanneer de rechter dan het hem bekende recht, dat tevens het
meest betrokken recht is, kan toepassen.’



86 3 – Nederlands conflictenrecht voor goederenrechtelijke rechten op zeeschepen

Struycken vecht deze redenering aan en stelt:

‘Op deze argumentatie is wat af te dingen. De rechtsverhouding waarvan het retentierecht
deel uitmaakt, wordt vaak juist niet beheerst door het recht van de loshaven. Dus een ander
recht dan het recht van de loshaven is dan de “proper law”, “het meest betrokken recht”.
Blijft staan dat het voor de president in kort geding aantrekkelijk is zijn eigen recht, de
lex fori toe te kunnen passen. Accoord, maar niet ten koste van de materieel rechtelijke
rechtsverhouding.’

Struycken is dus van oordeel dat de situs van het goed waarop een retentierecht wordt
uitgeoefend te weinig aanknopingswaarde heeft. Mijns inziens doet het bezwaar van
gebrek aan aanknopingswaarde zich niet gelden tussen het retentierecht en de lex rei
sitae van een zeeschip. Tussen de plaats van reparatie en het aldaar uitgeoefende
retentierecht als middel tot nakoming van een verbintenis uit de reparatieovereenkomst
bestaat nu juist een zeer nauwe band.

Een derde mogelijk argument tegen de enkele toepasselijkheid van de lex rei sitae
bestaat uit het feit dat de dubbele toepasselijkheid van de lex causae en de lex rei
sitae dient ter bescherming van de scheepseigenaar. De toepassing van zowel de lex
causae als de lex rei sitae werkt namelijk als een rem voor het mogen inroepen van
een retentierecht. Mijns inziens is ter bescherming van de scheepseigenaar echter
voldoende dat de lex rei sitae een recht van retentie toekent. De inhoud van de lex
rei sitae, dat is in de praktijk vaak de plaats waar de werf zich bevindt, kan de scheeps-
eigenaar namelijk van te voren onderzoeken. Indien de scheepseigenaar van oordeel
is dat de lex rei sitae de houder van zijn schip te ruime mogelijkheden biedt tot het
inroepen van een retentierecht kan hij er voor kiezen zijn schip elders te laten bouwen
of repareren.

Het enige nog staande argument tegen het laten vervallen van de toepasselijkheid
van de lex causae houdt in dat het feit dat het retentierecht een opschortingsrecht is
dat voortvloeit uit een bepaalde verbintenisrechtelijke rechtsverhouding rechtvaardigt
dat het op de uit die rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen toepasselijke
recht ook het opschortingsrecht beheerst. Ik ben het eens met het uitgangspunt dat
partijen zelf het op tussen hen bestaande verbintenissen toepasselijke recht mogen
bepalen. Om deze reden wordt mijns inziens terecht in art. 4 ontwerp-WCG de lex
causae als toepasselijk recht aangewezen op het bestaan en de inhoud van een retentie-
recht.

Echter, deze conflictregel blijkt voor zeeschepen niet tot een rechtvaardig en
doelmatig verwijzingsresultaat te leiden. De scheepvaartpraktijk vereist voor het
retentierecht een eenvoudiger en daardoor sneller toepasbare verwijzingsregel zoals
de lex rei sitae. Het belang bij een eenvoudig toepasbare conflictregel weegt mijns
inziens in dit geval zwaarder dan het bezwaar dat de lex rei sitae ook toepasselijk
is op vragen die deels van contractuele aard zijn. Het verdient daarom aanbeveling
een bijzondere conflictregel voor het retentierecht op het zeeschip op te nemen in
de Wet conflictenrecht zeerecht. Deze zou bijvoorbeeld kunnen luiden:
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‘De vragen of een retentierecht op een teboekstaand zeeschip bestaat, wat de inhoud van
dat recht is en of dat recht geldend kan worden gemaakt, worden beantwoord naar het
recht van de Staat waar het schip zich bevindt.’

3.8.9 De lex registrationis en de lex executionis zijn niet functioneel

Het hierboven gevoerde pleidooi voor de toepasselijkheid van één rechtsstelsel op
het retentierecht op een zeeschip kan de vraag oproepen of dan niet in plaats van de
lex rei sitae de lex registrationis of lex executionis toegepast zou moeten worden.
In deze paragraaf zal ik beide opties verwerpen.

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is de gebruikelijke goederenrechtelijke
conflictregel inhoudende dat de lex rei sitae toepasselijk is, vervangen door de lex
registrationis. Dit roept de vraag op of ook ten aanzien van het retentierecht de lex
registrationis in plaats van de lex rei sitae toepasselijk zou moeten zijn op de vraag
of het retentierecht daadwerkelijk te gelde kan worden gemaakt. Ik meen dat deze
vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Bij toepassing op het zeeschip leidt
de lex rei sitae weliswaar in veel gevallen tot problemen omdat een zeeschip zich
op volle zee kan bevinden en de lex rei sitae in dat geval niet naar een toepasselijk
nationaal recht verwijst. Het probleem van de locus sine lege zal zich bij het retentie
recht nauwelijks voordoen. Het retentierecht op een schip wordt immers uitgeoefend
indien het schip zich bevindt in een dok of aan een afgesloten kade. Het schip heeft
dan haar mobiele karakter verloren waardoor toepassing van de lex rei sitae niet tot
aanknopingsproblemen leidt. Weliswaar kan de aanleiding voor het inroepen van het
retentierecht gelegen zijn in een gebeurtenis op volle zee, zoals hulpverlening of
wrakopruiming, maar ook dan zal het retentierecht worden ingeroepen als het geredde
of geborgen schip zich weer in een haven bevindt.

Invulling van de lex rei sitae door de lex registrationis is ten aanzien van het
retentierecht dus niet nodig en is hier zelfs minder rechtvaardig en doelmatig dan de
lex rei sitae. In de eerste plaats dient het retentierecht namelijk ter bescherming van
de crediteur. Indien een werf zijn verbintenis uit een reparatieovereenkomst heeft
voldaan door het schip te repareren maar vervolgens de reparatieprijs niet betaald
krijgt, dient de werf te beschikken over een pressiemiddel om de debiteur tot betaling
aan te manen. Het zou in strijd zijn met het belang van de werf om een voor hem
onbekende lex registrationis toepasselijk te doen zijn op de vraag of hij een retentie-
recht geldend kan maken. De lex rei sitae biedt voor de werf dus het voordeel dat
deze van te voren weet of het een recht van retentie op het schip kan uitoefenen indien
de koop of reparatieprijs niet wordt betaald.

Voor de retentor heeft de registratie van het schip voorts aanzienlijk minder
aanknopingswaarde dan de plaats waar de werf zich bevindt.

Toepassing van de lex executionis is evenmin functioneel omdat de vraag naar
het toepasselijke recht op een retentierecht niet alleen rijst in het kader van een
executie.
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3.8.10 Samenvatting en conclusie ten aanzien van het retentierecht

De conflictregel uit art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht zoals gehanteerd in het Leyland
DAF/De Rooy-arrest voldoet bij een retentierecht ‘op land’. De toepasselijkheid van
de lex causae op het bestaan en de inhoud van een retentierecht doet recht aan het
feit dat het retentierecht een pressiemiddel is jegens een contractspartij om een verbin-
tenis uit overeenkomst te voldoen. Het verdient aanbeveling partijen zoveel mogelijk
zelf te laten bepalen wat tussen hen rechtens is. Toepassing van de lex contractus
met de mogelijkheid van het doen van een rechtskeuze is daarom gewenst. Echter,
een retentierecht heeft ook goederenrechtelijke kenmerken. Een retentierecht kan
daarom niet te gelde worden gemaakt indien dat niet mogelijk is volgens het recht
van het land waar het goed zich bevindt. Art. 4 ontwerp-WCG is om die reden in
beginsel een rechtvaardige en doelmatige conflictregel. Dit geldt echter niet in alle
gevallen bij toepassing van art. 4 ontwerp-WCG op het zeeschip. Indien op de bouw
of reparatieovereenkomst een ander recht toepasselijk is dan de lex rei sitae dient het
naar de lex causae bestaande retentierecht te worden geassimileerd. De toepassing
van de lex causae op grond van art. 4 ontwerp-WCG kan ingewikkeld en tijdrovend
voor de rechter in kort geding, met name wanneer partijen met tegenstrijdige opinions
komen over de inhoud van het toepasselijke vreemde recht. Iedere dag dat een zeeschip
stil ligt kost echter een kapitaal. De zeescheepvaartpraktijk heeft daarom behoefte
aan een snelle beslissing over de vraag of een retentierecht geldend kan worden
gemaakt. Deze scheepvaartpraktijk is daarom het beste gediend met een conflictregel
die de lex rei sitae als toepasselijk recht aanwijst op alle aspecten van het retentierecht.
Het verdient daarom aanbeveling de Wet conflictenrecht zeerecht aan te vullen met
een conflictregel die bijvoorbeeld zou kunnen luiden:

‘De vragen of een retentierecht op een teboekstaand zeeschip bestaat, wat de inhoud van
dat recht is en of dat recht geldend kan worden gemaakt, worden beantwoord naar het
recht van de Staat waar het schip zich bevindt.’

De bezwaren die tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae bestaan op land gelden
niet bij toepassing op het zeeschip. In de eerste plaats doet het door De Boer genoemde
bezwaar van het conflit mobile zich niet of nauwelijks voor bij een retentierecht op
een schip bij een werf. Het schip blijft daar namelijk liggen. In de tweede plaats geldt
niet het bezwaar dat geen nauwe band bestaat tussen de lex rei sitae en de verbintenis
waarvoor nakoming wordt vereist met behulp van een retentierecht. Tussen het recht
van de plaats waar de reparatie is uitgevoerd en het recht van retentie op het schip
dat zich ter plaatse bevindt, bestaat nu juist een heel nauwe band.




