
4 Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van
vorderingen

‘The law of maritime liens has been plagued by an inept terminology, an overdose of theory
and a failure to abide by Justice Holmes’ admonition that general propositions do not
decide concrete cases.’1

4.1 Inleiding

De hier te bespreken problematiek laat zich goed verduidelijken aan de hand van het
volgende voorbeeld. Voor de aankoop van een in een Japanse haven liggend en in
Duitsland teboekstaand zeeschip wordt ten behoeve van de financierende bank een
hypotheekrecht op het schip gevestigd. Later worden in de haven van Rotterdam enkele
kleine reparaties verricht aan het schip door een Nederlands bedrijf. Weer later blijkt
dat de betaling hiervan achterwege blijft. Als het schip in de haven van Houston ligt
verkrijgt het havenbedrijf een vordering jegens het schip wegens niet-betaalde haven-
gelden. Het schip wordt vervolgens uitgeschreven in Duitsland en wordt in het register
van de Bahamas ingeschreven. Terwijl het schip weer in Rotterdam ligt, laat de
hypotheekhoudende bank beslag leggen op het schip wegens achterstallige betalingen
van de scheepseigenaar aan de bank. De scheepseigenaar voldoet zijn schulden niet
en de bank wenst het schip te executeren teneinde haar vordering uit de executie-
opbrengst te kunnen voldoen. De Nederlandse rechter ziet zich voor de vraag gesteld
naar welk recht hij moet beoordelen aan welke vorderingen een recht van voorrang
is verbonden, wat de onderlinge rangorde van de vorderingen is en welke vorderingen
op het schip kunnen worden verhaald.

Doel en plan van aanpak
In dit hoofdstuk staan de begrippen voorrang en verhaal centraal. Het gaat hierbij
om de situatie dat een schip in geval van faillissement2 of gerechtelijke uitwinning
executoriaal is verkocht en de opbrengst onder de schuldeisers moet worden verdeeld.
Een antwoord zal worden gegeven op de vraag welk recht toepasselijk is op de vragen
wie mogen meedelen in de opbrengst en wie als eerste moeten worden voldaan.

Om verwarring te voorkomen begint het hoofdstuk met een definiëring van de begrip-
pen voorrang en verhaal. Vervolgens wordt het internationaal eenvormig recht op dit

1 Gilmore en Black 1975, p. 586
2 Zie paragraaf 5.2 over de Insolventie-verordening.
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terrein uiteengezet. Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een van de
zeerechtelijke verdragen die op dit terrein zijn ontworpen. Het Koninkrijk der Neder-
landen heeft het Brussels verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken
van 19263 wel ondertekend maar niet geratificeerd. Hetzelfde geldt voor het Brussels
verdrag inzake de uniformering van enige regels betreffende scheepsvoorrechten en
scheepshypotheken van 27 mei 1967.4 Dit verdrag is in tegenstelling tot het verdrag
van 1926 in het geheel niet in werking getreden. Het Koninkrijk der Nederlanden
is tenslotte (nog) geen partij bij het op 5 september 2004 in werking getreden Geneefs
verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993.5 Nederland heeft
dit verdrag niet geratificeerd. Ondanks het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden
geen partij is bij een van de bovengenoemde verdragen worden het toepassingsgebied
en de inhoud van de verdragen wel besproken. Deze bespreking vindt plaats om door
middel van een vergelijking met bovengenoemde eenvormige verdragen een oordeel
te kunnen geven over het Nederlandse materiële recht en conflictenrecht op dit gebied.

Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen is
neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW en is gebaseerd op het Geneefs
Binnenvaartverdrag van 1965 en het daarbij horende eerste protocol.6 Alvorens het
Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen te analyseren
wordt daarom daaraan voorafgaand het toepassingsgebied en de inhoud van het
Geneefs Binnenvaartverdrag geschetst.

Bij gebrek aan eenvormige regels zijn conflictregels nodig ter bepaling van het
toepasselijke nationale recht. Verhaal en voorrang doen zich onder meer voor in
faillissement. Sinds 31 maart 2002 is voor Nederland de Insolventie-verordening7

in werking getreden. De vraag welke betekenis deze Verordening voor het toepasselijke
recht op een zeeschip heeft, wordt beantwoord na een analyse van het toepassings-
gebied en de inhoud van deze Verordening. Met name staat daarbij de vraag centraal

3 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-
maritime.org; geraadpleegd in januari 2006. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.

4 Zie voor de tekst van het verdrag: ITT en www.comitemaritime.org; geraadpleegd in september 2005.
Zie over dit verdrag onder meer: ‘International Uniformity of Maritime Liens and Mortgages: the
1965 New York Conference of the Comité Maritime International’, NYULR, 1966, p. 939-963.

5 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag: ITT of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in september 2005.

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

7 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG 2000, L 160 van 30 juni 2000, p. 1-18. Uitvoeringswet 28 654, Stb. 2003, 444. De verordening
is in werking getreden op 31 mei 2002 en geldt door rechtstreekse werking sinds die datum. De
uitvoeringswetten van de verordening zijn pas later in werking getreden, maar dat doet niet af aan
de werking van de verordening. Besluit inwerkingtreding Stb. 2003, 445. Inwerkingtreding per 15
november 2003.
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wat de verhouding is tussen de Insolventie-verordening en art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht.

In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is de Nederlandse conflictregel voor voor-
rechten op schepen gecodificeerd. De functionaliteit van het toepassingsgebied en
de inhoud van de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht staat centraal
in dit hoofdstuk. Een antwoord wordt gegeven op de vraag of de wetgever er terecht
voor heeft gekozen om deze conflictregels voor voorrechten te laten afwijken van
het voor de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht zeerecht geldende ongeschre-
ven conflictenrecht. Een belangrijke plaats wordt tenslotte geboden aan het toepasselij-
ke recht op de verhaalbaarheid van een vordering. De toepasselijkheid van art. 3 op
dit onderwerp en de gevolgen die deze heeft voor de toepasselijkheid van het Neder-
landse materiële recht worden aan het eind van dit hoofdstuk kritisch bekeken.

4.2 Wat betekenen verhaal en voorrang?8

4.2.1 Verhaal en voorrang in het algemeen

Voorrang en verhaal zijn twee verschillende begrippen die goed uit elkaar gehouden
dienen te worden.9 Een voorrecht is een vordering die bij voorrang verhaald kan
worden.10 Voorrechten vormen een uitzondering op het ‘paritas creditorum’-beginsel.
Volgens dit beginsel, dat is neergelegd in art. 3:277 lid 1 BW, is het uitgangspunt
bij verhaal op het vermogen van een schuldenaar dat alle schuldeisers voor een gelijk
deel voor verhaal op het vermogen in aanmerking komen. Voorrang is dus van belang
indien er meer schuldeisers zijn die hun vordering op het goed van de schuldenaar
kunnen verhalen. Voorrechten ontstaan alleen uit de wet.11 Uit art. 3:278 blijkt dat
voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek, voorrecht of een andere wettelijke reden.
Voorrechten bieden in tegenstelling tot pand en hypotheek niet het recht van parate
executie, ze hebben in beginsel geen zaaksgevolg en bieden in beginsel geen verhaals-
recht. Voorrang kan echter niet bestaan zonder een verhaalsrecht.

Een verhaalsrecht is een recht van de schuldeiser zich op een of alle goederen
van schuldenaar te verhalen teneinde zijn vordering uit de opbrengst te voldoen. Op
grond van art. 3:276 BW kan een schuldeiser zich in beginsel op alle goederen van
zijn schuldenaar verhalen.

De wet kan aan een schuldeiser zelfs het recht geven zich te verhalen op een goed
van een ander dan de schuldenaar. Een verhaalsrecht kan dus een zakelijk karakter
hebben. Claringbould12 onderscheidt het zakelijke karakter in enerzijds zakelijke
werking en anderzijds zaaksgevolg. Zakelijke werking betekent dat het verhaalsrecht

8 Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003, p. 393-424; Cleveringa 1961, p. 111-126.
9 Zie: Claringbould 1994, p. 104-112.
10 Claringbould 1994, p. 94-95; Erasmus 1976, p. 7.
11 Art. 3:278 lid 2 BW.
12 Claringbould 1994, p. 98.



92 4 – Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van vorderingen

ook op een goed dat niet aan de schuldenaar toebehoort, uitgeoefend kan worden.
Zaaksgevolg betekent dat de vordering verhaalbaar blijft op het goed ook al is het
goed door de schuldenaar inmiddels aan een ander in eigendom overgedragen. Zowel
zakelijke werking als zaaksgevolg bestaan alleen als de wet dat met zoveel woorden
toekent.

4.2.2 Verhaal en voorrang in het zeerecht13

In het zeerecht bestaan andere voorrechten dan in het commune recht.14 Scheepsvoor-
rechten zijn (meestal) verhaalbaar op het goed van een derde, dat wil zeggen dat zij
zakelijke werking hebben.15 De achtergrond hiervan is te vinden in de zeerechtelijke
gedachte dat het schip een zekere zelfstandigheid bezit ten opzichte van het andere
vermogen van de reder.16 De scheepsvoorrechten staan centraal in het vervolg van
dit hoofdstuk. Begonnen wordt nu met een analyse van de verschillende eenvormige
zeerechtelijke verdragen op dit terrein. Vervolgens wordt het toepassingsgebied en
de inhoud van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 geanalyseerd omdat dit als
gezegd de basis vormt van de huidige Nederlandse regeling voor voorrechten op
zeeschepen. Deze Nederlandse regeling wordt na de eenvormige verdragsregels
onderzocht.

4.3 Internationaal eenvormig recht

4.3.1 International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Maritime Liens and Mortgages, Brussel, 10 april 192617

Formeel toepassingsgebied van het verdrag van 1926
Het formele toepassingsgebied van het verdrag van 1926 blijkt uit art. 14 van het
verdrag. In dat artikel is bepaald:

‘The provisions of this Convention shall be applied in each Contracting State in which
the vessel to which the claim relates belongs to a Contracting State, as well as in any other
cases provided for by the national laws.
Nevertheless the principle formulated in the preceding paragraph does not affect the right
of the Contracting States not to apply the provisions of this Convention in favour of the
nationals of a non-contracting State.’

13 Flach 2001, p. 41
14 Cleveringa 1961, p. 111-126; Flach 2001.
15 Art. 8:197 BW.
16 Flach 2001, p. 21-25.
17 Zie voor de tekst van het verdrag van 1926 en voor de vraag welke staten daarbij partij zijn:

International Transport Treaties of: Tetley 1998, p. 1413-1419.
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Het verdrag van 1926 is dus formeel toepasselijk indien het gaat om een scheepsvoor-
recht op een in een verdragsstaat geregistreerd zeeschip dat zich bevindt in een
verdragsstaat. Een verdragsstaat is niet verplicht om het verdrag van 1926 toe te passen
op onderdanen van niet-verdragsstaten.

Materieel toepassingsgebied van het verdrag van 1926
Het verdrag van 1926 is materieel toepasselijk op scheepshypotheken en scheepsvoor-
rechten.18

Inhoud van het verdrag van 1926
De hoofdregel uit het verdrag luidt dat goederenrechtelijke rechten die geldig zijn
gevestigd volgens het recht van de staat waar het schip is geregistreerd en welke staat
partij is bij het verdrag, in andere verdragsstaten worden erkend. Deze regel is neer-
gelegd in art. 1:

‘Mortgages, hypothecations, and other similar charges upon vessels, duly effected in
accordance with the law of the Contracting State to which the vessel belongs, and registered
in a public register either at the port of the vessels’ registry or at a central office, shall
be regarded as valid and respected in all the other contracting countries.’

Op grond van art. 8 van het verdrag wordt aan scheepsvoorrechten zaaksgevolg
toegekend. Aan de hand van art. 2 jo. art. 3 kan worden bepaald aan welke vorderingen
het verdrag een recht van voorrang verbindt en in welke onderlinge rangorde de
voorechten staan. De rangorde is op grond van het verdrag van 1926 als volgt:

‘(1) Law costs due to the State, and expenses incurred in the common interest of the
creditors in order to preserve the vessel or to procure its sale and the distribution of the
proceeds of sale; tonnage dues, light or harbour dues, and other public taxes and charges
of the same character; pilotage dues, the cost of watching and preservation from the time
of the entry of the vessel into the last port;
(2) Claims arising out of the contract of engagement of the master, crew, and other persons
hired on board;
(3) Remuneration for assistance and salvage, and other contribution of the vessel in general
average;
(4) Indemnities for collisions or other accidents of navigation, as also for damage caused
to works forming part of harbours, docks, and navigable ways; indemnities for personal
injury to passengers or crew; indemnities for loss or for damage to cargo or baggage;
(5) Claims resulting from contracts entered into or acts done by the master, acting within
the scope of his authority, away from the vessel’s home port, where such contracts or acts
are necessary for the preservation of the vessel or the continuation of its voyage, whether
the master is or is not at the same time owner of the vessel, and whether the claim is his
own or that of ship-chandlers, repairers, lenders, or other contractual creditors.
(6) Mortgages, hypothecations and other charges on vessels referred to in article 1;

18 Zie art. 1, 2 en 3 van het verdrag van 1926.
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(7) Liens in respect of claims other than those referred to in Article 2 granted by national
law.’

Het verdrag van 1926 geeft geen conflictregel ter aanwijzing van het toepasselijke
recht op situaties die niet onder de eenvormige regels van het verdrag vallen.

4.3.2 International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Maritime Liens and Mortgages, Brussel 27 mei 196719

Formeel toepassingsgebied van het verdrag van 1967
Het formele toepassingsgebied van het verdrag van 1967 blijkt uit art. 12 van het
verdrag. In deze bepaling is neergelegd:

‘1. Unless otherwise provided in this Convention, its provisions shall apply to all sea-going
vessels registered in a Contracting State or in a non-Contracting State.
2. Nothing in this Convention shall require any rights to be conferred in or against, or
enable any rights to be enforced against any vessel owned, operated or chartered by a
State and appropriated to public non-commercial services.’

Uit dit artikel blijkt dat het verdrag van 1967 een universeel formeel toepassingsgebied
heeft omdat het op alle zeeschepen toepasselijk is, ongeacht of deze in een verdrags-
staat zijn geregistreerd.

Materieel toepassingsgebied van het verdrag van 1967
Het verdrag van 1967 heeft betrekking op scheepsvoorrechten, scheepshypotheken
en retentierechten. Het verdrag van 1967 heeft namelijk betrekking op:

‘(1) wages and other sums due to the master, officers and other members of the vessel’s
complement in respect of their employment on the vessel;
(2) port, canal and other waterway dues and pilotage dues;
(3) claims against the owner20 in respect of loss of life or personal injury occurring,
whether on land or on water, in direct connection with the operation of the vessel;
(4) claims against the owner, based on tort and not capable of being based on contract,
in respect of loss of or damage to property occurring, whether on land or on water, in
direct connection with the operation of the vessel;
(5) claims for salvage, wreck removal and contribution in general average;
(6) claims from a shipbuilder of ship repairer secured by a lien or right of retention
(7) registered mortgages and hypothèques;
(8) liens or rights of retention granted by national law other than in Article 4’

19 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.

20 Aan het slot van art. 1 lid 1 is bepaald: ‘The word “owner” mentioned in this paragraph shall be
deemed to include the demise or other charterer, manager or operator of the vessel.’
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Inhoud van het verdrag van 1967
De hoofdregel inhoudende dat vreemde zekerheidsrechten in beginsel worden erkend
staat in art. 1. Opvallend is dat het verdrag niet vereist dat die rechten naar het recht
van een verdragsstaat zijn gevestigd. In art. 1 is bepaald:

‘Mortgages and “hypothèques” on sea-going vessels shall be enforceable in Contracting
States provided that:
(a) such mortgages and “hypothèques” have been effected and registered in accordance
with the law of the State where the vessel is registered;
(b) the register and any instruments required to be deposited with the registrar in accord-
ance with the law of the State where the vessel is registered are open to public inspection,
and that extracts of the register and copies of such instruments are obtainable from the
registrar, and
(c) either the register or any instruments referred to in paragraph (b) above specifies the
name and address of the person in whose favour the mortgage or “hypothèque” has been
effected or that it has been issued to bearer, the amount secured and the date and other
particulars which, according to the law of the State of registration, determine the rank
as respects other registered mortgages and “hypothèques”.’

De rangorde van de verschillende in het verdrag genoemde vorderingen wordt bepaald
door art. 4, 5 en 6 van het verdrag van 1967. De vorderingen nemen op grond van
deze artikelen een rang in zoals hierboven aangegeven bij de bespreking van het
materiële toepassingsgebied. Het grote aantal scheepsvoorrechten dat in rang boven
hypotheek gaat, was een van de belangrijkste redenen voor het Koninkrijk der Neder-
landen om het verdrag van 1967 niet te ondertekenen, ter bescherming van de nationale
scheepsfinancierende hypotheekbanken.

Conflictregel
Het verdrag van 1967 bevat niet alleen eenvormige regels maar ook een conflictregel.
In art. 2 van het verdrag wordt namelijk de lex registrationis aangewezen als het
toepasselijke recht op de rangorde tussen scheepshypotheken en op hun werking ten
opzichte van derden, voorzover dat niet in strijd komt met het verdrag. In art. 2 is
daartoe bepaald:

‘The ranking of registered mortgages and “hypothèques” as between themselves and,
without prejudice to the provisions of this Convention, their effect in regard to third parties
shall be determined by the law of the State of registration; however, without prejudice to
the provisions of this Convention, all matters relating to the procedure of enforcement shall
be regulated by the law of the State where enforcement takes place.’
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4.3.3 The International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 199321

Inleiding22

Op 5 september 2004 is de ‘International Convention on Maritime Liens and Mort-
gages’ van 1993 in werking getreden. Het verdrag is een resultaat van samenwerking
tussen UNCTAD en de IMO. Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij
bij dit verdrag. De vraag of Nederland nog gaat toetreden zal sterk afhangen van wat
de grote maritieme staten gaan doen. Van de andere EU-lidstaten zijn alleen Estland
en Spanje partij bij het verdrag. Naar verluidt bestaat het inhoudelijke bezwaar dat
Nederland kent tegen het verdrag uit het feit dat vorderingen wegens dood of letsel
en vorderingen uit aanvaring en vorderingen van een retentor boven hypotheek worden
gerangschikt terwijl dit naar Nederlands recht niet zo is. Het verdrag is met name
op aandringen van de ontwikkelingslanden tot stand gekomen.23 Zij hadden behoefte
aan rechtsregels die het mogelijk zouden maken onder gunstige voorwaarden zeker-
heidsrechten te kunnen vestigen op schepen om zo de financiering van een eigen vloot
mogelijk te maken. Een gebrek aan eenvormigheid op het terrein van scheepsvoorrech-
ten en scheepshypotheken en een gebrek aan een adequate tenuitvoerlegging belemme-
ren immers de financiering. Het verdrag geeft zowel regels van materieel recht als
conflictregels. Een volledige eenvormige regeling bleek namelijk niet mogelijk door
te veel verschillende nationale belangen. Uiteindelijk zijn in het verdrag nog steeds
meer vorderingen boven hypotheek gerangschikt dan de ontwikkelingslanden aanvanke-
lijk voor ogen stond.

Formeel toepassingsgebied van het Geneefs verdrag van 1993
Het formele toepassingsgebied van het verdrag volgt uit art. 13, eerste lid. Deze
bepaling luidt:

‘Unless otherwise provided in this Convention, its provisions shall apply to all seagoing
vessels registered in a State Party or in a State which is not a State Party, provided that
the latter’s vessels are subject to the jurisdiction of the State Party.’

Uit dit artikellid vloeit voort dat de rechter van een staat die partij is bij het Geneefs
verdrag van 1993 het verdrag moet toepassen op schepen die zijn geregistreerd in
een verdragsstaat en op schepen die weliswaar niet in een verdragsstaat zijn geregis-
treerd maar die wel executoriaal worden verkocht in een verdragsstaat.24 Dit betekent
dat een verdragsstaat waarin een zeeschip executoriaal wordt verkocht het Geneefs

21 International Convention on Maritime liens and mortgages, Geneve, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van dit verdrag: International Transport Treaties of www.comitemaritime.org, geraadpleegd in
september 2005. Partij bij dit verdrag zijn: Equador, Estland, Monaco, Nigeria, Oekraïne, Rusland,
Spanje, St. Vincent en de Grenadines, Syrië, Tunesië en Vanuatu.

22 Literatuur over dit verdrag: Alcantara 1996, p. 219-232; Berlingieri 1993b; Berlingieri 1995, p. 57-76;
Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307 en Wersel 1996.

23 TD/B/c.4/ISL/53; JIGE (I)/4, Paragraph 6,9; JIGE (III)/3, Paragraph 3. Zie: Wersel 1996, p. 53.
24 Berlingieri 1995, p. 73-74.; Wersel 1996, p. 118-119.
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verdrag van 1993 op alle zeeschepen zal toepassen ongeacht of die schepen zijn
geregistreerd in een verdragsstaat of in een niet-verdragsstaat.

Materieel toepassingsgebied van het Geneefs verdrag van 1993
Het Geneefs verdrag van 1993 is van toepassing op hypotheken en daarmee vergelijk-
bare rechten op zeeschepen waaraan effect is gegeven en die zijn geregistreerd over-
eenkomstig het recht van het land waar het schip is geregistreerd.

Inhoud van het Geneefs verdrag van 1993
De hoofdregel van het verdrag, inhoudende dat zakelijke rechten ontstaan naar het
recht van een verdragsstaat worden erkend, staat in art. 1. In dat artikel is bepaald:

‘Mortgages, “hypothèques” and registrable charges of the same nature, which registrable
charges of the same nature will be referred to hereinafter as “charges”, effected on
seagoing vessels shall be recognized and enforceable in States Parties provided that:
(a) Such mortgages, “hypothèques” and charges have been effected and registered in
accordance with the law of the State in which the vessel is registered;
(b) The register and any instruments required to be deposited with the registrar in accord-
ance with the law of the State in which the vessel is registered are open to public inspection,
and that extracts from the register and copies of such instruments are obtainable from the
registrar; and
(c) Either the register or any instruments referred to in subparagraph (b) specifies at least
the name and address of the person in whose favour the mortgage, “hypothèque” or charge
has been effected or that it has been issued to bearer, the maximum amount secured, if
that is a requirement of the law of the State of registration or if that amount is specified
in the instrument creating the mortgage, “hypothèque” or charge, and the date and other
particulars which, according to the law of the State of registration, determine the ranking
in relation to other registered mortgages, “hypothèques” and charges.’

De rangorde van de scheepsvoorrechten in het Geneefs verdrag van 1993
Bij de totstandkoming van het verdrag was een van de belangrijkste punten die het
nieuwe verdrag zou moeten veranderen dat het aantal scheepsvoorrechten met een
rang boven hypotheek zou moeten worden beperkt. De vorderingen die boven hypo-
theek gerangschikt zouden worden, moesten worden beperkt tot degene die een sociale
of economische grond hebben. In art. 4 van het verdrag is de uiteindelijke lijst met
vorderingen opgenomen die boven hypotheek gerangschikt zijn. De volgende vorderin-
gen worden boven hypotheek gerangschikt:

‘(a) Claims for wages and other sums due to the master, officers and other members of
the vessel’s complement in respect of their employment on the vessel, including costs of
repatriation and social insurance contributions payable on their behalf;
(b) Claims in respect of loss of life or personal injury occurring, whether on land or on
water, in direct connection with the operation of the vessel;
(c) Claims for reward for the salvage of the vessel;
(d) Claims for port, canal, and other waterway dues and pilotage dues;
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(e) Claims based on tort arising out of physical loss or damage caused by the operation
of the vessel other than loss of or damage to cargo, containers and passengers’ effects
carried on the vessel.’

Het meest opvallende aan deze rangregeling is dat vorderingen uit schade die veroor-
zaakt zijn door het schip anders dan schade aan lading of passagiers, boven hypotheek
worden gerangschikt. Bij de totstandkoming van art. 4 stond onder andere de rang
van vorderingen voor havengelden en loodsgelden ter discussie bij het ontwerpen van
het verdrag maar uiteindelijk is aan deze vorderingen in het verdrag van 1993 een
voorrecht met rang boven hypotheek toegekend.25

Enkele scheepsvoorrechten zijn overeenkomstig de doelstelling van het verdrag van
1993 inderdaad geschrapt van de lijst voorrechten die in de eerdere verdragen was
opgenomen. Geen voorrecht wordt bijvoorbeeld meer verbonden aan vorderingen uit
avarij-grosse en uit verlies van lading. Vorderingen uit wrakopruiming zijn nog wel
bevoorrecht, echter zonder zaaksgevolg, en alleen indien het betreft wrakopruiming
door een publiek orgaan en in het belang van de veiligheid van de scheepvaart of
bescherming van het mariene milieu.26 Vorderingen uit contract in verband met
scheepsbenodigdheden (‘neccessaries’) blijven uitgesloten van voorrang. Vorderingen
uit olievervuiling of kernschade zijn uitgesloten van voorrang indien die onder een
internationaal verdrag of nationaal recht vallen dat risicoaansprakelijkheid en verplichte
verzekering kent. Aan een retentor wordt een recht van voorrang boven hypotheek
geboden. Op grond van het verdrag is de rangorde van vorderingen tegen het schip
als volgt:27

- kosten van beslag en kosten volgende op verkoop (nieuw is dat repatriëringkosten
van de bemanning hier nu onder vallen);28

- wrakopruimingskosten mits door publiek orgaan en zo vastgelegd in nationaal
recht;29

25 De discussie omtrent de rang van havengelden vond ook plaats met betrekking tot het Nederlandse
recht. Aanvankelijk gingen de bedoelde vorderingen niet in rang boven hypotheek maar sinds 1
maart 2003 staan deze vorderingen in art. 8:211 sub d BW inmiddels wel boven hypotheek gerang-
schikt. Zie: Kamerstukken II 2001/02, 28 273, nr. A, B, 1-5 en Kamerstukken I 2002/03, 28 273,
28 273, nr. 47 en 47a.

26 Art. 12 van het verdrag van 1993.
27 Art. 5 van het verdrag.
28 De hoge rang van kosten van beslag en kosten volgende op de verkoop vloeit voort uit art. 12 lid

2 van het verdrag. Daarin is bepaald: ‘The costs and expenses arising out of the arrest or seizure
and subsequent sale of the vessel shall be paid first out of the proceeds of sale. Such costs and
expenses include, inter alia , the costs for the upkeep of the vessel and the crew as well as wages,
other sums and costs referred to in article 4, paragraph 1(a), incurred from the time of arrest or
seizure. The balance of the proceeds shall be distributed in accordance with the provisions of this
Convention, to the extent necessary to satisfy the respective claims. Upon satisfaction of all claimants,
the residue of the proceeds, if any, shall be paid to the owner and it shall be freely transferable.’

29 De hoge rang van wrakopruimingskosten door een publiek orgaan vloeit voort uit art. 12 lid 3 van
het verdrag. Daarin is bepaald: ‘A State Party may provide in its law that, in the event of the forced
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- vorderingen uit arbeidsovereenkomst;
- vorderingen uit dood of letsel;
- vorderingen uit hulpverlening;30

- havengelden en loodsgelden;
- vorderingen uit onrechtmatige daad, niet zijnde vorderingen wegens schade aan

of verlies van lading of bagage (bijvoorbeeld vorderingen uit aanvaring of een
ongeval aan boord);

- vorderingen van degene die een recht van retentie heeft, mits deze persoon in
bezit van het schip is tijdens de gedwongen verkoop en dat bezit heeft opgegeven;

- hypothecaire vorderingen;
- scheepsvoorrechten naar nationaal recht.

Ter vergelijking is naar Nederlands recht de rangorde als volgt:

- kosten van uitwinning, bewaking en gerechtelijke rangregeling en verdeling van
de opbrengst en wrakopruiming (artikel 8:210 lid 1);

- vorderingen in verband met kosten na beslag gemaakt tot behoud van het schip;
- vorderingen uit arbeidsovereenkomst;
- vorderingen uit hulpverlening;
- vorderingen uit avarij-grosse;
- vorderingen uit havengelden (artikel 8: 211);
- hypothecaire vorderingen;
- vorderingen in verband met het in bedrijf houden van het schip;
- vorderingen genoemd in afdeling 1 titel 6;31

- vorderingen genoemd in art. 8:752 voorzover zij op de reder rusten32 (art. 8:217
lid 1);

- vorderingen wegens kosten tot behoud en wegens bearbeiding als bedoeld in art.
284 en 285 van Boek 3 BW (artikel 8:218).

Uit deze vergelijking blijkt dat het verdrag, in tegenstelling tot het Nederlandse recht,
ook een rang boven hypotheek geeft aan vorderingen waarvoor een retentierecht wordt
uitgeoefend, aan vorderingen uit schade aan personen en aan vorderingen uit aan-
varingsschade.33 Naar de regels van het verdrag zijn gelijke vorderingen onderling

sale of a stranded or sunken vessel following its removal by a public authority in the interest of
safe navigation or the protection of the marine environment, the costs of such removal shall be
paid out of the proceeds of the sale, before all other claims secured by a maritime lien on the vessel.’

30 Vorderingen uit hulpverlening gaan echter voor alle andere voorrechten die zijn ontstaan voordat
de hulpverlening plaatsvond (art. 5 lid 2 van het verdrag).

31 Dit betreft vorderingen uit aanvaring.
32 In art. 752 van Boek 8 BW staan de vorderingen genoemd waarvoor de aansprakelijkheid beperkt

kan worden. Zie hiervoor deel III betreffende beperking van aansprakelijkheid.
33 Zie: Flach 2001, p. 184-216.
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gelijk in rang en worden zij pro-rata verdeeld.34 Vorderingen uit hulpverlening nemen
rang in de omgekeerde volgorde waarin zij zijn ontstaan.35

Nationale scheepsvoorrechten
Naast de rangorde van de verschillende bevoorrechte vorderingen betrof een ander
punt van discussie bij de totstandkoming van het verdrag de vraag of staten in hun
nationale recht nog andere voorrechten zouden mogen creëren naast de in het verdrag
genoemde voorrechten. Deze mogelijkheid is uiteindelijk erkend in art. 6 van het
verdrag. Aan het creëren van nationale voorrechten worden in het verdrag echter wel
enige beperkingen gesteld. Nationale scheepsvoorrechten vallen in de eerste plaats
ook onder de regels van art. 8, 10 en 12 van het verdrag. In de tweede plaats verjaren
nationale scheepsvoorrechten al na zes maanden of zestig dagen na de registratie van
de verkoop van het schip aan een verkrijger te goeder trouw waarbij het moment
bepalend is dat als eerste valt. Tenslotte komen nationale scheepsvoorrechten in rang
na de scheepsvoorrechten en scheepshypotheken als bedoeld in het verdrag.

Conflictregel voor de rangorde
Door de afwijkmogelijkheden in art. 6 en art. 12 van het verdrag kunnen de nationale
stelsels ook tussen verdragspartijen nog steeds van elkaar afwijken. Bij gebrek aan
eenvormigheid is een conflictregel nodig. Het verdrag zelf voorziet in een dergelijke
regel. Om het toepasselijke recht te bepalen is in art. 2 van het verdrag een verwij-
zingsregel opgenomen. In art. 2 van het verdrag is gesteld:

‘The ranking of registered mortgages, “hypothèques” or charges as between themselves
and, without prejudice to the provisions of this Convention, their effect in regard to third
parties shall be determined by the law of the State of registration; however, without
prejudice to the provisions of this Convention, all matters relating to the procedure of
enforcement shall be regulated by the law of the State where enforcement takes place.’

Voorzover het verdrag geen regeling geeft, buiten art. 5, verwijst het verdrag ter
bepaling van de rangorde dus naar de lex registrationis. Vragen van procedurele aard
met betrekking tot tenuitvoerlegging moeten worden beantwoord naar de lex executio-
nis. In het verdrag van 1993 wordt de vraag naar de rangorde van de vorderingen
dus niet als van procedurele aard gezien.

Zaaksgevolg van scheepsvoorrechten
Aan de scheepsvoorrechten uit het Geneefs verdrag van 1993 wordt zaaksgevolg
toegekend in art. 8 van het verdrag. In art. 8 is bepaald:

‘Subject to the provisions of article 12, the maritime liens follow the vessel, notwithstanding
any change of ownership or of registration or of flag.’

34 Art. 5 lid 3.
35 Art. 5 lid 4.
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Verjaring van scheepsvoorrechten
Scheepsvoorrechten verjaren op grond van het Geneefs verdrag van 1993 na een jaar.
In art. 9 is daartoe bepaald:

‘1. The maritime liens set out in article 4 shall be extinguished after a period of one year
unless, prior to the expiry of such period, the vessel has been arrested or seized, such arrest
or seizure leading to a forced sale.
2. The one-year period referred to in paragraph 1 shall commence:
(a) With respect to the maritime lien set out in article 4, paragraph 1(a), upon the clai-
mant’s discharge from the vessel;
(b) With respect to the maritime liens set out in article 4, paragraph 1(b) to (e), when the
claims secured thereby arise;
and shall not be subject to suspension or interruption, provided, however, that time shall
not run during the period that the arrest or seizure of the vessel is not permitted by law.’

Wijzigingen in het Geneefs verdrag van 1993
Naast de beperking van het aantal boven hypotheek gerangschikte vorderingen kent
het Geneefs verdrag van 1993 nog enkele andere belangrijke wijzigingen ten opzichte
van de verdragen uit 1926 en 1967.

Bescherming van de schuldeisers bij wijziging van de teboekstelling of de vlag
Het Geneefs verdrag van 1993 voorziet in een bescherming voor de houders van
scheepshypotheken en scheepsvoorrechten bij verandering in eigendom of registratie
van het schip. In art. 3, lid 1 en 2 staat daartoe:

‘1. With the exception of the cases provided for in articles 11 and 12, in all other cases
that entail the deregistration of the vessel from the register of a State Party, such State
Party shall not permit the owner to deregister the vessel unless all registered mortgages,
“hypothèques” or charges are previously deleted or the written consent of all holders of
such mortgages, “hypothèques” or charges is obtained. However, where the deregistration
of the vessel is obligatory in accordance with the law of a State Party, otherwise than as
a result of a voluntary sale, the holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges
shall be notified of the pending deregistration in order to enable such holders to take
appropriate action to protect their interests; unless the holders consent, the deregistration
shall not be implemented earlier than after a lapse of a reasonable period of time which
shall be not less than three months after the relevant notification to such holders.
2. Without prejudice to article 12, paragraph 5, a vessel which is or has been registered
in a State Party shall not be eligible for registration in another State Party unless either:
(a) A certificate has been issued by the former State to the effect that the vessel has been
deregistered; or
(b) A certificate has been issued by the former State to the effect that the vessel will be
deregistered with immediate effect, at such time as the new registration is effected. The
date of deregistration shall be the date of the new registration of the vessel.’

Een zeeschip mag op grond van het verdrag dus niet uitgeschreven worden uit een
register van een verdragsstaat als de schuldeisers met een recht van hypotheek of met
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een ander voorrecht op het schip daarover niet van te voren zijn ingelicht. Anderzijds
kan een schip niet in een verdragsstaat worden ingeschreven zolang er geen certificaat
is ten bewijze dat de vorige registratie is doorgehaald.

In het verlengde van art. 3 van het Geneefs verdrag van 1993 is in art. 16 een
regeling gegeven die voorwaarden stelt aan de mogelijkheid om tijdelijk onder een
andere vlag te varen dan de vlag van de registerstaat. Tijdelijke wijziging van de vlag
is namelijk verboden tenzij alle geregistreerde hypotheken en scheepsvoorrechten zijn
voldaan of geschreven instemming is gegeven van de crediteuren. In art. 16 is daartoe
bepaald:

‘If a seagoing vessel registered in one State is permitted to fly temporarily the flag of
another State, the following shall apply:
(a) For the purposes of this article, references in this Convention to the “State in which
the vessel is registered” or to the “State of registration” shall be deemed to be references
to the State in which the vessel was registered immediately prior to the change of flag,
and references to “the authority in charge of the register” shall be deemed to be references
to the authority in charge of the register in that State.
(b) The law of the State of registration shall be determinative for the purpose of recognition
of registered mortgages, “hypothèques” and charges.
(c) The State of registration shall require a cross-reference entry in its register specifying
the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily; likewise, the State whose
flag the vessel is permitted to fly temporarily shall require that the authority in charge
of the vessel’s record specifies by a cross-reference in the record the State of registration.
(d) No State Party shall permit a vessel registered in that State to fly temporarily the flag
of another State unless all registered mortgages, “hypothèques” or charges on that vessel
have been previously satisfied or the written consent of the holders of all such mortgages,
“hypothèques” or charges has been obtained.
(e) The notice referred to in article ll shall be given also to the competent authority in
charge of the vessel’s record in the State whose flag the vessel is permitted to fly temporar-
ily.
(f) Upon production of the certificate of deregistration referred to in article 12, paragraph
5, the competent authority in charge of the vessel’s record in the State whose flag the vessel
is permitted to fly temporarily shall, at the request of the purchaser, issue a certificate
to the effect that the right to fly the flag of that State is revoked.
(g) Nothing in this Convention is to be understood to impose any obligation on States
Parties to permit foreign vessels to fly temporarily their flag or national vessels to fly
temporarily a foreign flag.’

Bekendmaking van gedwongen verkoop
In het verdrag van 1993 worden voorts nieuwe eisen gesteld met betrekking tot de
bekendmaking van de gedwongen verkoop en met betrekking tot de gevolgen daarvan.
In art. 11 van het verdrag van 1993 is daartoe gesteld:

‘1. Prior to the forced sale of a vessel in a State Party, the competent authority in such
State Party shall ensure that notice in accordance with this article is provided to:
(a) The authority in charge of the register in the State of registration;
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(b) All holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges which have not been
issued to bearer;
(c) All holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges issued to bearer and
all holders of the maritime liens set out in article 4, provided that the competent authority
conducting the forced sale receives notice of their respective claims; and
(d) The registered owner of the vessel.
2. Such notice shall be provided at least 30 days prior to the forced sale and shall contain
either:
(a) The time and place of the forced sale and such particulars concerning the forced sale
or the proceedings leading to the forced sale as the authority in a State Party conducting
the proceedings shall determine is sufficient to protect the interests of persons entitled to
notice; or,
(b) If the time and place of the forced sale cannot be determined with certainty, the approx-
imate time and anticipated place of the forced sale and such particulars concerning the
forced sale as the authority in a State Party conducting the proceedings shall determine
is sufficient to protect the interests of persons entitled to notice.
If notice is provided in accordance with subparagraph (b), additional notice of the actual
time and place of the forced sale shall be provided when known but, in any event, not less
than seven days prior to the forced sale.
3. The notice specified in paragraph 2 of this article shall be in writing and either given
by registered mail, or given by any electronic or other appropriate means which provide
confirmation of receipt, to the persons interested as specified in paragraph l, if known.
In addition, the notice shall be given by press announcement in the State where the forced
sale is conducted and, if deemed appropriate by the authority conducting the forced sale,
in other publications.’

Verval van hypotheekrecht en scheepsvoorrechten na gedwongen verkoop
In art. 12 van het Geneefs verdrag van 1993 is een regeling geboden die aangeeft
wat de gevolgen zijn van een gedwongen verkoop voor de daarvoor aan het schip
verbonden voorrechten. In art. 12 lid 1 is neergelegd:

‘1. ln the event of the forced sale of the vessel in a State Party, all registered mortgages,
“hypothèques” or charges, except those assumed by the purchaser with the consent of the
holders, and all liens and other encumbrances of whatsoever nature, shall cease to attach
to the vessel, provided that:
(a) At the time of the sale, the vessel is in the area of the jurisdiction of such State; and
(b) The sale has been effected in accordance with the law of the said State and the pro-
visions of article 11 and this article.’

Op grond van het art. 12 lid 1 vervallen dus de scheepshypotheken en andere scheeps-
voorrechten na een gedwongen verkoop in een verdragsstaat. Na een gedwongen
verkoop biedt het verdrag aan de koper op grond van art. 12 lid 5 een recht op een
certificaat dat het schip is verkocht vrij van alle geregistreerde hypotheken en vorderin-
gen en op een certificaat van uitschrijving uit het register. In het vijfde en zesde lid
van art. 12 is namelijk bepaald:
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‘5. When a vessel registered in a State Party has been the object of a forced sale in any
State Party, the competent authority shall, at the request of the purchaser, issue a certificate
to the effect that the vessel is sold free of all registered mortgages, “hypothèques” or
charges, except those assumed by the purchaser, and of all liens and other encumbrances,
provided that the requirements set out in paragraph l (a) and (b) have been complied with.
Upon production of such certificate, the registrar shall be bound to delete all registered
mortgages, “hypothèques” or charges except those assumed by the purchaser, and to
register the vessel in the name of the purchaser or to issue a certificate of deregistration
for the purpose of new registration, as the case may be.
6. States Parties shall ensure that any proceeds of a forced sale are actually available
and freely transferable.’

Gedwongen afgifte van het schip door retentor voor gedwongen verkoop
Een ander positief aspect van het verdrag van 1993 betreft de regeling van het retentie-
recht in art. 7. In dat artikel is vastgelegd:

‘1. Each State Party may grant under its law a right of retention in respect of a vessel
in the possession of either:
(a) A shipbuilder, to secure claims for the building of the vessel; or
(b) A shiprepairer, to secure claims for repair, including reconstruction of the vessel,
effected during such possession.
2. Such right of retention shall be extinguished when the vessel ceases to be in the posses-
sion of the shipbuilder or shiprepairer, otherwise than in consequence of an arrest or
seizure.’

Aan de scheepsbouwer en scheepsreparateur wordt een recht van retentie toegekend.
Belangrijk is dat vervolgens in art. 12 lid 4 van het verdrag is bepaald dat bij een
gedwongen verkoop de werf het bezit van het schip moet prijsgeven. In dat artikellid
staat:

‘If at the time of the forced sale the vessel is in the possession of a shipbuilder or of a
shiprepairer who under the law of the State Party in which the sale takes place enjoys
a right of retention, such shipbuilder or shiprepairer must surrender possession of the vessel
to the purchaser but is entitled to obtain satisfaction of his claim out of the proceeds of
sale after the satisfaction of the claims of holders of maritime liens mentioned in article 4.’

Ondanks dat de werf gedwongen is het schip af te geven voor executie is de werf
dus wel gerechtigd om zijn vordering met voorrang te voldoen uit de opbrengst van
de verkoop, echter na de voldoening van de vorderingen genoemd in het hierna
aangehaalde art. 4 van het verdrag. Bij de bespreking van het Nederlandse materiële
recht is aan de orde gekomen dat in het Nederlandse recht nergens is gesteld dat de
werf zijn recht van retentie bij een gedwongen verkoop moet prijsgeven met als gevolg
dat er een impasse kan ontstaan.36 Ratificatie van het Geneefs verdrag van 1993 door

36 Zie paragraaf 2.2.6.
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het Koninkrijk der Nederlanden zou deze impasse uit het Nederlandse recht dus
oplossen.

Waardering van het Geneefs verdrag van 1993
Het Geneefs verdrag van 1993 biedt zeker enkele voordelen die argumenten kunnen
opleveren voor de ratificatie door Nederland. Een van deze voordelen is de regeling
van het retentierecht bij executie van het schip. De huidige impasse die naar Neder-
lands recht ontstaat, zou daardoor opgelost worden.37 Andere voordelen betreffen
de bescherming van hypotheekhouders bij verkoop of wijziging van registratie van
het schip. Een bezwaar dat tegen het verdrag wordt aangevoerd, is dat meer scheeps-
voorrechten boven hypotheek zijn gerangschikt dan naar Nederlands recht. In het
verdrag wordt namelijk ook aan vorderingen wegens dood of letsel en aan vorderingen
uit aanvaringsschade een rang boven hypotheek toegekend. De rangschikking van
veel voorrechten boven hypotheek is in beginsel nadelig voor scheepshypotheekbanken
en dat was naar verluidt een van de redenen voor het Koninkrijk der Nederlanden
om het verdrag van 1967 niet te ratificeren. De vraag is echter of aan dit bezwaar
nog veel gewicht moet worden toegekend nu de scheepseigenaar op grond van de
limitatieverdragen beperkingsfonds(en) mag vormen waaruit de vorderingen uit
schadevaring of ongevallen aan boord (deels) kunnen worden voldaan en schepen
hier in de regel voor zijn verzekerd. Door het bestaan van dergelijke fondsen en
verzekeringen komt men in die gevallen dus niet meer aan executie van het schip
toe. Indien een schip wel wordt geëxecuteerd, wordt de bank dus in de regel niet meer
geconfronteerd met medeschuldeisers die schade vorderen uit dood, letsel of aan-
varingsschade omdat die vorderingen reeds (grotendeels) zullen zijn voldaan uit de
beperkingsfondsen. De verwachting is echter dat indien de belangrijke maritieme
landen het Geneefs verdrag van 1993 niet gaan ratificeren, Nederland zijn eigen
nationale materiële regeling van de scheepsvoorrechten houdt.

4.3.4 Geneefs Binnenvaartverdrag van 196538

Doel van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
Het Geneefs verdrag van 1965 heeft ten doel de internationale (hypothecaire) financie-
ring van binnenschepen te stimuleren.39 Het verdrag tracht dit doel te bereiken door

37 Zie ook paragraaf 2.2.6.
38 Nederland heeft het verdrag van 1965 ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet

van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24
juni 1982 in werking getreden. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking
getreden. Zie voor de tekst van het verdrag International Transport Treaties. Partij bij het verdrag
van 1965 en het eerste protocol zijn: Nederland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en
Zwitserland. België en Duitsland zijn dus met name geen partij. Zie Parlementaire Geschiedenis
(PG) Boek 8 BW, p. 691-708 en Flach 2001, noot 302.

39 Toelichtende nota ECE/UN, nr. 2, Trb. 1971, 30; zie ook: MvT bij de ontwerp goedkeuringswet,
Kamerstukken II 1971/72, 11 709, nr. 3, p. 2.



106 4 – Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van vorderingen

het vergroten van de rechtszekerheid als gevolg van meer internationale rechtsuniformi-
teit. Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen zoals
neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW is gebaseerd op het Geneefs
Binnenvaartverdrag van 1965 en het daarbij horende eerste protocol.

Formeel toepassingsgebied van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In art. 2 van het eerste protocol is het formele toepassingsgebied beschreven. In dat
artikel staat:

‘Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure,
même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie
contractante.’

Het eerste protocol van het Geneefs verdrag is op grond van art. 2 formeel toepasselijk
op binnenschepen die in een verdragsstaat teboek staan.

Materieel toepassingsgebied van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
Het materiële toepassingsgebied van het eerste protocol van het Geneefs Binnenvaart-
verdrag vloeit voort uit art. 2 van het protocol. Het eerste protocol is materieel toepas-
selijk op zakelijke rechten op binnenschepen en binnenschepen die in aanbouw zijn,
gestrand zijn of gezonken zijn.

Inhoud van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In het eerste protocol van het Geneefs verdrag worden uniforme regels gegeven voor
de omvang, rangorde, werking en wijze van tenietgaan van scheepsvoorrechten. In
art. 3 van het eerste protocol horende bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
is bepaald welke zakelijke rechten op een binnenschip kunnen worden gevestigd. In
art. 3 staat:

‘Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont la propriété, l’usufruit, l’hypo-
thèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet
de droit réel à la saisie conservatoire.’

Alleen het recht van eigendom, vruchtgebruik, hypotheek en voorrechten kunnen dus
op een binnenschip worden gevestigd. De erkenning van zakelijke rechten die zijn
ingeschreven in het register van een verdragspartij is vastgelegd in art. 5. In dat artikel
staat:

‘Le droit de propriété, l’usufruit et l’hypothèque inscrits sur un registre d’une Partie
contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes dans les
conditions prévues au présent chapitre.’

In art. 11 van het protocol staan de vorderingen genoemd die boven hypotheek zijn
gerangschikt. In art. 11 staat:
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‘Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège qui prime les hypothèques:
a) en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de répara-
tions indispensables à la conservation du bateau;
b) les créances résultant des contrats d’engagement du capitaine ou des autres membres
de l’équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémuné-
rations ne sont privilégiées qu’à concurrence du mon-tant correspondant à une durée de
six mois;
c) les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contritions du bateau
aux avaries communes.’

Het Geneefs binnenvaartverdrag rangschikt de volgende vorderingen dus boven
hypotheek:
- in geval van beslag: vorderingen ter zake van kosten na het beslag gemaakt tot

behoud van het schip, daaronder begrepen de kosten van herstellingen, die onont-
beerlijk waren voor het behoud van het schip;

- vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomsten van de schipper of de andere
leden der bemanning, met dien verstande dat de vorderingen met betrekking tot
loon, salaris of beloningen slechts bevoorrecht zijn tot op een bedrag over een
tijdvak van zes maanden verschuldigd;

- vorderingen ter zake van hulpverlening alsmede ter zake van de bijdrage van het
schip in avarij-grosse.40

Conflictregel in het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In art. 18 van het eerste protocol is bepaald dat vragen waarop het verdrag geen
antwoord geeft moeten worden opgelost aan de hand van de lex registrationis. In art.
18 staat daartoe:

‘La législation du pays d’immatriculation régit:
a) les conditions et les modalités d’extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du
bateau, des privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole;
b) l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privilèges visés à l’art. 13 du présent
Protocole;
c) toute autre question concernant les privilèges visés à l’article 11 ou à l’art. 13 qui n’est
pas réglée par le présent Protocole.’

Het recht van de staat van teboekstelling bepaalt derhalve:
a. de voorwaarden voor en de wijze van het eventuele tenietgaan van de in art. 11
opgesomde voorrechten in geval van een vrijwillige verkoop van een binnenschip;
b. de vraag op welke voorwerpen de in art. 13 genoemde voorrechten betrekking
hebben alsmede de rang en het tenietgaan van die voorrechten;
c. alle andere niet door het Protocol geregelde vragen die betrekking hebben op de
in art. 11 of 12 genoemde voorrechten.

40 Vergelijk art. 8:821 BW.
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4.4 Nederlands materieel recht inzake scheepsvoorrechten41

4.4.1 Totstandkomingsgeschiedenis van het Nederlandse materiële recht42

De Nederlandse regeling voor voorrechten op binnenschepen stond aanvankelijk in
art. 758-769 en 777 K zoals gewijzigd bij de Wet van 24 juni 1939.43 Deze wet was
gebaseerd op het Geneefs verdrag nopens de teboekstelling van binnenschepen van
9 december 1930.44 Bij wet van 7 juli 197545 werden deze oude artikelen voor het
binnenvaartrecht vervangen door art. 766-775f K.46 Deze vervanging hing samen
met de bekrachtiging van het hiervoor besproken Geneefs Binnenvaartverdrag van
1965.47 In de Nederlandse wet werd de regeling ook toepasselijk verklaard op niet-
teboekstaande binnenschepen, niet in verdragsstaten teboekstaande binnenschepen
en nationale situaties.

De Nederlandse zeerechtelijke regeling voor scheepsvoorrechten stond van 1
februari 1927 to 1 april 1991 in art. 318c e.v. K en is tot stand gekomen bij wet van
22 december 1924.48 Deze wet was overigens niet beïnvloed door het Brussels
verdrag van 1926.49 Bij het verplaatsen van de regeling voor scheepsvoorrechten
voor binnenschepen uit art. 766-775f K van het Wetboek van Koophandel naar Boek
8 BW is deze regeling voor de binnenvaart uitgebreid tot zeeschepen. De huidige
Nederlandse regeling voor voorrechten op zeeschepen in art. 8:210 e.v. BW50 heeft
dus zijn wortels in het Geneefs binnenvaartverdrag 1965.51

41 Cleton 1994, p. 52-59; Flach 2001.
42 Flach 2001, p. 10-13.
43 Wet van 24 juni 1939, houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht, Stb. 1939,

210.
44 Convention concernant l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur

ces bateaux et autres matières connexes, Stb. 1939, 25.
45 Wet van 7 juli 1975, Stb. 1975, 388
46 De regeling in art. 766-775f K heeft gegolden van 1 januari 1983 tot 1 april 1991.
47 Convention Rélative a 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 van
dit verdrag: International Transport Treaties. Zie over het Geneefs verdrag van 1965 ook: PG Boek
8 BW, p. 693-708.

48 Wet van 22 december 1924, Stb. 1924, 573, gewijzigd bij Wet van 14 juni 1930, Stb. 1930, 240.
49 International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Mortgages and

Liens (Convention internationale pour l’unification de certaines regles relatives aux privileges et
hypotheques maritimes), Brussel, 10 april 1926. Het verdrag is in werking getreden op 2 juni 1931
maar niet voor Nederland. Zie ook: Kriz 1963, p. 671-695. Zie voor de tekst van het verdrag:
International Transport Treaties.

50 Voor 1 april 1991 stonden deze regels in art. 318c e.v. K.
51 Het feit dat naar Nederlands recht de regeling voor de binnenvaart nagenoeg gelijk kan zijn aan

de regeling voor zeeschepen kan verklaard worden uit het feit dat het Nederlandse binnenvaartrecht,
in tegenstelling tot veel andere Staten, net als het zeerecht bijna altijd internationaal van aard is.
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4.4.2 Inhoud van het Nederlandse materiële recht

Inleiding
In art. 8:210-8:227 BW worden de scheepsvoorrechten ingedeeld in boven hypotheek
gerangschikte scheepsvoorrechten en beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoor-
rechten. Ten aanzien van alle scheepsvoorrechten geldt dat ze voorrang hebben boven
voorrechten uit het commune (niet-zeerechtelijke) recht.52

Boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten
De boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten van art. 8:211 zijn verbonden
aan vorderingen:
- ter zake van na beslaglegging tot behoud van het schip gemaakte kosten;
- ontstaan uit de arbeidsovereenkomst van de kapitein en de bemanning;
- ter zake van hulpverlening en van bijdrage in avarij-grosse;
- ter zake van havengelden en maatregelen ten aanzien van het schip ter waarborging

van de veiligheid van de haven.53

Ten aanzien van deze boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten geldt dat
ze inschrijfbaar in de openbare registers54 zijn en een bijzondere regeling ten aanzien
van scheepstoebehoren kennen. Op grond van art. 215 lid 1 Boek 8 BW hebben alle
boven hypotheek gerangschikte voorrechten zaaksgevolg. In dat artikellid is daartoe
bepaald:

‘De schuldeiser, die een voorrecht heeft op grond van art. 211, vervolgt zijn recht op het
schip, in wiens handen dit zich ook bevinde.’

Deze voorrechten blijven dus op het schip rusten ook als het schip in eigendom
overgaat.55 Op grond van art. 216 van Boek 8 BW kunnen de voorrechten uit art.
211 op het schip worden verhaald, zelfs als de schuldenaar van de vordering niet de
eigenaar van het schip is. In art. 216 staat namelijk:

‘De vorderingen genoemd in art. 211, doen een voorrecht op het schip ontstaan en zijn
alsdan daarop verhaalbaar, zelfs wanneer zij zijn ontstaan tijdens de terbeschikkingstelling

Een belangrijk verschil is wel dat de binnenvaart Europees van karakter is terwijl de zeescheepvaart
een mondiaal karakter kent. Het is mijns inziens daarom zeer de vraag of het bijzondere karakter
van het zeerecht door deze gelijkstelling met het binnenvaartrecht wel voldoende is erkend.

52 Zie over de rangorde van voorrechten: Stein 1994, p. 79-86.
53 Aanvankelijk waren de vorderingen met betrekking tot havengelden niet in art. 8:211 opgenomen

omdat ze ook niet in het Geneefs binnenvaartverdrag van 1965 staan. Dit is gewijzigd door de Wet
van 28 november 2002 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
een hogere preferentie van havengelden en vorderingen inzake maatregelen met betrekking tot een
schip die noodzakelijk waren ter waarborging van de veiligheid van de haven of van derden, Stb.
2002, 578. Deze wet is in werking getreden op 1 maart 2003. Zie ook Kamerstukken 28 273.

54 Art. 215 lid 2 Boek 8 BW.
55 Art. 8:216 BW.
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van het schip aan een bevrachter, dan wel tijdens de exploitatie van het schip door een
ander dan de reder, tenzij aan deze de feitelijke macht over het schip door een ongeoorloof-
de handeling was ontnomen en bovendien de schuldeiser niet te goeder trouw was.’

Deze boven hypotheek gerangschikte voorrechten hebben dus zakelijke werking en
zaaksgevolg.

Boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten kunnen worden ingeschreven
in de openbare registers. Indien ze echter niet worden ingeschreven, verhindert dat
niet dat de scheepsvoorrechten kunnen worden ingeroepen tegen rechtsverkrijgers.56

Beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten
De beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten van art. 8:217 BW zijn
verbonden aan vorderingen:
- die voortvloeien uit rechtshandelingen, die de reder of een rompbevrachter binden

en die rechtstreeks strekken tot het in bedrijf brengen of houden van het schip,
alsmede de vorderingen die tegen een uit hoofde van art. 461 gelezen met art.
462 of art. 943 gelezen met art. 944 als vervoerder aangemerkte persoon kunnen
worden geldend gemaakt. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen
van een verklaring begrepen;

- die uit hoofde van afdeling 1 van titel 6 op de reder rusten (aanvaring);
- waarvoor de aansprakelijkheid beperkt kan worden op grond van art. 752 voor

zover die vorderingen op de reder rusten.

Deze scheepsvoorrechten komen bij de verdeling van de executieopbrengst dus in
rang na een met een recht van hypotheek gedekte vordering. De vraag of de beneden
hypotheek gerangschikte vorderingen zakelijke werking en zaaksgevolg hebben, moet
beantwoord worden aan de hand van art. 217 lid 3. In dat artikellid is neergelegd:

‘Art. 212, 214 onder a en 216 zijn op de in het eerste lid genoemde vorderingen
van toepassing. Op de vorderingen die in het eerste lid onder b worden genoemd,
is ook art. 215 van toepassing.’

Hieruit volgt dat alle in art. 217 lid 1 genoemde vorderingen ook op het schip verhaal-
baar zijn indien de schuldenaar van de vordering niet de eigenaar is van het schip.
Alle beneden hypotheek gerangschikte vorderingen uit art. 217 hebben dus zakelijke
werking.

Uit art. 217 lid 3 blijkt voorts dat naast aan de boven hypotheek gerangschikte
vorderingen uit art. 211 ook aan de beneden hypotheek gerangschikte aanvaringsvorde-
ringen uit art. 217 zaaksgevolg wordt toegekend. De andere beneden hypotheek
gerangschikte vorderingen hebben geen zaaksgevolg als bedoeld in art. 215 van Boek
8 BW.

56 Flach 2001, p. 9.
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Beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten kunnen niet worden inge-
schreven in de openbare registers.57

Art. 8:218 vorderingen
In art. 8:218 wordt aan schuldeisers van vorderingen wegens kosten van behoud en
aanneming van werk door kleine zelfstandigen als bedoeld in art. 3:284 en 285, het
recht geboden zich ‘bij voorrang te verhalen’ op het zeeschip. Op vorderingen als
bedoeld in art. 218 wordt echter art. 215 noch art. 216 toepasselijk verklaard. Vorderin-
gen als bedoeld in art. 218 hebben dientengevolge geen zakelijke werking als bedoeld
in art. 216 en evenmin zaaksgevolg als bedoeld in art. 215.

Tenietgaan van scheepsvoorrechten
Op grond van art. 219 van Boek 8 BW kunnen voorrechten op drie verschillende
wijzen tenietgaan. In de eerste plaats geldt dat voorrechten verjaren na een jaar na
het opeisbaar worden van de vordering. Voor hulpverlening geldt echter dat de termijn
begint te lopen op de dag volgend op de dag dat de hulpverlening is beëindigd. In
de tweede plaats gaan voorrechten teniet als de vordering teniet gaat. Tenslotte gaan
ingeval van executoriale verkoop de voorrechten teniet op het moment dat het proces-
verbaal van verdeling wordt gesloten.

Samenvatting van de Nederlandse regeling van verhaal en voorrang
Samenvattend geldt dat art. 8:216 zakelijke werking geeft aan alle scheepsvoorrechten
die zijn genoemd in art. 211 en 217. Art. 8:215 BW biedt zaaksgevolg aan de boven-
hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten en aan de beneden hypotheek gerang-
schikte aanvaringsvordering.

Vorderingen die zowel onder het ruime aanvaringsbegrip van art. 541 van Boek
8 BW als onder lid 1 onder a van art. 752 van Boek 8 BW vallen, behoren tot de
categorie vorderingen die zijn genoemd onder sub b van art. 217 lid 1 en hebben
dientengevolge zaaksgevolg als bedoeld in art. 8:215. Het feit dat ze ook vallen onder
sub c van art. 217 lid 1 doet daar niet meer aan af.

4.5 Engels materieel recht inzake liens58

In het Engelse recht wordt ingeval van voorrechten gesproken van liens. Onderscheid
wordt daarbij gemaakt tussen maritime liens, possessory liens en statutory liens. Een
maritime lien wordt wel gedefinieerd als:

‘a property right in a vessel which attaches to the vessel wherever she travels.’59

57 Flach 2001, p. 9.
58 Comité Maritime International 1984, p. 1-70
59 E. Harper, in: Comité Maritime International 1984, p. 31.
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Een maritime lien is verbonden aan een beperkt aantal soorten vorderingen zoals
hulpverleningsvorderingen en loonvorderingen. Maritime liens hebben zakelijke
werking en zaaksgevolg. Maritime liens hebben voorrang boven andere schuldeisers,
ook boven de schuldeisers die een recht van hypotheek hebben. Een bijzondere
eigenschap van de maritime lien in het Engels recht is dat het de schuldeiser het recht
biedt een in rem procedure tegen het schip te beginnen. De houder van een maritime
lien heeft het recht het schip executoriaal te laten verkopen. De vorderingen waarmee
een maritime lien is verbonden zijn verhaalbaar op het schip, de scheepsbestanddelen,
de vracht, de bunkers, de lading, het wrak, de executieopbrengst en de ondervracht
van een rompbevrachter.

Maritime liens hoeven naar Engels recht niet te worden geregistreerd met als
gevolg dat het kan leiden tot rechtsonzekerheid bij kopers van een schip. Statutory
liens vloeien voort uit de wet. Deze liens komen in rang na maritime liens en het recht
van hypotheek. Een possessory lien is een recht van retentie; het is het recht van
iemand die geldig het bezit over een zaak heeft om dat bezit te behouden totdat zijn
vordering tegen de eigenaar van de zaak is voldaan. Een possessory lien wordt meestal
toegekend aan een scheepsbouwer of scheepsreparateur. Naar Engels recht gaat een
possessory lien van een scheepsreparateur in rang na zowel oudere als jongere maritime
liens. Statutory liens die eerder zijn ontstaan dan de inbezitneming van de zaak gaan
in rang boven possessory liens. Jongere statutory liens gaan in rang na de possessory
lien.




