
5 Conflictenrecht voor verhaal en voorrang in het
zeerecht1

5.1 Inleiding

Omdat het Koninkrijk der Nederlanden geen partij is bij een eenvormig verdrag met
betrekking tot verhaal en voorrang van vorderingen bij executie van een zeeschip speelt
het conflictenrecht hier een rol ter aanwijzing van het nationale recht.

Vragen met betrekking tot voorrang en verhaal rijzen onder meer in faillissement.
In de Insolventie-verordening2 worden onder andere conflictregels gegeven ter aan-
wijzing van het toepasselijke recht op insolventieprocedures. De vraag rijst wat de
betekenis van deze verordening is voor het toepasselijke recht inzake voorrang en
verhaal van vorderingen op een zeeschip. Deze paragraaf begint ter beantwoording
van die vraag met een analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van deze
verordening. Uit deze analyse zal blijken dat de verordening in veel gevallen waarin
vragen met betrekking tot verhaal en voorrang op zeeschepen rijzen, niet van toepas-
sing is. Als gevolg daarvan blijft het Nederlandse commune conflictenrecht voor
voorrang en verhaal op zeeschepen een belangrijke rol spelen.

In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht zijn conflictregels gecodificeerd voor
scheepsvoorrechten. Over zowel het toepassingsgebied als de inhoud van deze conflict-
regels wordt een oordeel gegeven in deze paragraaf. Twee vragen staan daarbij
centraal. In de eerste plaats is de vraag of er terecht voor is gekozen om conflictregels
te codificeren die deels afwijken van het daarvoor geldende ongeschreven Nederlandse
conflictenrecht. Ter waardering van deze nieuwe conflictregels wordt inspiratie
opgedaan uit de opvattingen van Nederlandse en buitenlandse schrijvers over dit
onderwerp.

In de tweede plaats wordt de toepassing van art. 3 op de verhaalbaarheid van een
vordering beschouwd. In de jurisprudentie is art. 3 toegepast op de vraag of een
vordering verhaalbaar is op een schip ondanks dat de verhaalbaarheidsvraag niet met
zo veel woorden in art. 3 wordt genoemd. Onderzocht zal worden of deze conflict-

1 Cleveringa 1961, p. 127-135; J. Asser 1963; Hijmans 1974, p. 7-8; Thomas 1980, p. 320-329; Comité
Maritime International 1984; Mandaraka-Sheppard 2001; Koukasis 1988; Tetley 1998; Jackson 2000,
p. 433 en 453-454; Mukherjee 2003, p. 545-555.

2 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG, 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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en de rechtbank van die plaats verleent surseance van betaling in juli 2000. In februari
2001 legt Scheldepoort in Antwerpen, met verlof van de rechtbank aldaar, beslag op
een schip van SNC, de Clipper Cheyenne. Dit beslag wordt door de Scheldepoort
opgeheven in verband met een verdrag tussen België en Frankrijk. Op dezelfde dag
vraagt Scheldepoort echter aan de Rechtbank Middelburg verlof om beslag te leggen
op hetzelfde schip. SNC stelt dat beslag niet meer mogelijk was omdat reeds surseance
van betaling was uitgesproken. Scheldepoort stelt dat de surseance van betaling die
uitgesproken is in Frankrijk geen invloed heeft op goederen in een andere staat in
verband met het territorialiteitsbeginsel.

De President van de rechtbank verwijst naar het arrest van 24 oktober 1997
Gustafsen/Mosk13 en de, toen nog niet in werking getreden, Insolventie-verordening.
De rechtbank kent aan de Insolventie-verordening anticiperende werking toe door
te overwegen:

‘Omdat vaststaat dat deze verordening volgend jaar in werking zal treden en deze verorde-
ning een voorlopig eindpunt is van een reeds langgeleden ingezette weg in de richting van
een regeling van het insolventierecht in Europees verband (…)’.

De president stelt dat de in de verordening opgenomen automatische erkenning van
een insolventieprocedure in een lidstaat door andere lidstaten, in samenhang met de
lex concursus van de insolventieprocedure ervoor zorgt dat de hoofdprocedure ook
in andere lidstaten de gevolgen heeft die daaraan worden verbonden door het recht
van de lidstaat waar de procedure is geopend. In deze zaak leidt dat ertoe dat het schip
van SNC in de surseance valt en dat de crediteuren in de lidstaten zich volgens Frans
recht niet bij voorrang kunnen verhalen op dit schip. Op de Clipper Cheyenne had
dus geen beslag gelegd meer mogen worden maar de Scheldepoort had haar vordering
in Frankrijk bij de bewindvoerder moeten indienen.

5.2.4 Conclusie ten aanzien van de betekenis van de Insolventie-verordening voor
het zeeschip

De Insolventie-verordening is wel van toepassing op insolventieprocedures maar niet
op gerechtelijke uitwinning na executoriaal beslag. Het praktische belang van de
Insolventie-verordening voor zeeschepen is veel minder groot dan de regeling uit art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht voor executoriale verkoop buiten faillissement omdat
bij zeeschepen die laatste situatie vele malen vaker voorkomt.

De Insolventie-verordening is daarnaast ook indien wel sprake is van faillissement
beperkt toepasselijk, namelijk alleen op een failliet die het centrum van zijn voornaam-
ste belangen in een EU-lidstaat heeft. Tenslotte is de Insolventie-verordening alleen
van belang voor onverzekerde schepen omdat bij verzekerde schepen door de dekking
van de global limitation van de P&I Clubs een faillissement zal worden afgewend.

13 HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316 (Gustafsen/Mosk).
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regels voldoen aan de eisen die het bijzondere karakter van het zeeschip aan het
conflictenrecht stelt. Daarbij zal worden geanalyseerd welke gevolgen deze conflict-
regels hebben voor de toepasselijkheid van het Nederlandse materiële recht met
betrekking tot de mogelijkheid om een vordering van ladingbelanghebbenden tegen
een vervoerder onder cognossement te verhalen op een zeeschip.

5.2 De Insolventie-verordening3

5.2.1 Inleiding

Het Nederlandse conflictenrecht voor voorrang en verhaal buiten het zeerecht is lange
tijd nagenoeg ongecodificeerd geweest. Sinds 31 mei 2002 is het conflictenrecht voor
de Europese Unie op dit terrein echter gedeeltelijk gecodificeerd in de Insolventie-
verordening.4

De betekenis van de Insolventie-verordening voor de zeescheepvaart is echter
niet zo groot. Deze beperkte rol heeft verschillende redenen. In de eerste plaats gaat
het bij de executie van een schip zelden om een faillissement. Het kapitaal van een
scheepvaartonderneming zit namelijk in het schip en vaak is elk schip ondergebracht
in een afzonderlijke onderneming. Dit heeft als consequentie dat als een schip wordt
geëxecuteerd omdat de vorderingen jegens het schip niet zijn voldaan, de betreffende
vennootschap eigenlijk ook weg is. Deze constructie maakt dat een reder niet snel
failliet gaat. Het is echter niet uitgesloten dat een scheepvaartonderneming failliet
gaat. In de tweede plaats kent de Insolventie-verordening een beperkt formeel toepas-
singsgebied, het betreft namelijk alleen faillissementen binnen de EU. Tenslotte is
de Insolventie-verordening nagenoeg alleen van belang voor onverzekerde schepen
omdat in de andere gevallen dekking van de P&I Clubs bestaat waardoor een faillisse-
ment zal worden afgewend.5

Vanwege het in vergelijking met art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht beperkte
belang van de Insolventie-verordening voor het zeeschip worden de totstandkoming,
het toepassingsgebied en de inhoud hieronder beknopt besproken.

3 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG. 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. Voor Nederlandse literatuur over de Faillissementsverordening wordt verwezen
naar Van Galen, Van Apeldoorn en Berends 1998; Berends 1999 en Berends 2005.

4 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
Zie hiervoor onder meer het rapport Virgós/Schmit in de Losbladige Faillissementswet en het advies
van de Staatscommissie voor het IPR. Zie voor de tekst van het rapport: Ars Aequi Libri-wetseditie
Insolventierecht 2001-2002; ook gepubliceerd op www.justitie.nl; geraadpleegd in september 2005.

5 De dekking van de global limitation geldt niet voor de aansprakelijkheid voor bouw- en reparatiekos-
ten.



Deel I 115

5.2.2 Toepassingsgebied van de Insolventie-verordening

De Insolventie-verordening heeft enkele bestaande internationale regelingen vervangen.
De verordening treedt ingevolge art. 44 lid 1 sub c en h in de plaats van het Verdrag
tussen Nederland en België betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid,
betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten,
gesloten te Brussel op 28 maart 1925 en het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in
burgerlijke zaken, gesloten te ’s-Gravenhage op 30 augustus 1962.

Formeel toepassingsgebied van de Insolventie-verordening
Het formele toepassingsgebied van de Verordening is blijkens art. 3 lid 1 en 2 beperkt
tot procedures waarbij het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar
gelegen is in een der lidstaten waarvoor de Verordening geldt.6 In deze leden is
gesteld:

‘1. De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen
en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn.
2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grond-
gebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot
opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien
hij op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van
deze procedure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich
op het grondgebied van die lidstaat bevinden.’

Blijkens de considerans bij de verordening, wordt onder ‘centrum van de voornaamste
belangen’ verstaan de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn
belangen voert en die daardoor als zodanig voor derden herkenbaar is. Zolang het
tegendeel niet wordt bewezen, wordt bij vennootschappen en rechtspersonen de plaats
van de statutaire zetel vermoed het centrum van de voornaamste belangen te zijn.7

Indien het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar niet is gelegen
in een der lidstaten, anders dan Denemarken, is dus niet de Verordening maar het
commune internationaal privaatrecht van toepassing. Het commune Nederlandse
internationaal privaatrecht voor verhaal en voorrang op zeeschepen in geval van
faillissement staat beschreven in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht.

6 Kamerstukken II 2002/03, 28 654, nr. 3, p. 1-2.
7 Zie de tweede zin van art. 3 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht.
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Materieel toepassingsgebied van de Insolventie-verordening
Het materiële toepassingsgebied van de Insolventie-verordening staat beschreven in
art. 1 van de Insolventie-Vo.:

‘1. Deze verordening is van toepassing op collectieve procedures die, op de insolventie
van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en de beschik-
king over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt aangewezen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op insolventieprocedures betreffende verzeke-
ringsondernemingen en kredietinstellingen, beleggingsondernemingen die diensten verrichten
welke het houden van geld of effecten van derden behelzen, en instellingen voor collectieve
belegging.’

De Insolentieverordening is van toepassing op collectieve procedures die, op de
insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer
en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator
wordt aangewezen. In Bijlage A bij de Insolventie-verordening is aangegeven wat
onder insolventieprocedures als bedoeld in art. 2 sub a wordt verstaan. In Nederland
vallen de volgende procedures onder de Insolventie-verordening:
- het faillissement
- de surseance van betaling
- de schuldsanering natuurlijke personen

De Insolventie-verordening heeft dus geen betrekking op executoriaal beslag op een
schip. Het toepasselijke recht op de voorrang en het verhaal van vorderingen op een
schip ingeval van executoriaal beslag gevolgd door gerechtelijke uitwinning wordt
dus door art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht aangewezen en niet door de Insolventie-
verordening. Geconcludeerd kan worden dat de Insolventie-verordening de toepassing
op zeeschepen in beginsel niet uitsluit maar dat het praktisch belang van de Insolven-
tie-verordening voor het zeeschip beperkt is.

5.2.3 Inhoud van de Insolventie-verordening

In de Insolventie-verordening worden regels gegeven voor zowel de bevoegdheid van
de rechter inzake een insolventieprocedure, het toepasselijke recht op insolventieproce-
dures als de erkenning van buitenlandse insolventieprocedures in andere lidstaten.

Bevoegde rechter
In art. 3 van de Insolventie-verordening is bepaald:

‘De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen
en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn.
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Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied
van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening
van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het
grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze proce-
dure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het grond-
gebied van die lidstaat bevinden.

Wanneer krachtens lid 1 een insolventieprocedure wordt geopend, is iedere insolventieproce-
dure die vervolgens krachtens lid 2 wordt geopend een secundaire procedure. Deze proce-
dure moet een liquidatieprocedure zijn.

De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan slechts in de
volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 voorafgaan:

a) wanneer de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 niet kan worden
verkregen in verband met de voorwaarden die gesteld worden in de wetgeving van de
lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich bevindt;

b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is aangevraagd door een
schuldeiser die zijn woonplaats zetel of gebruikelijke verblijfplaats heeft in de lidstaat op
het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat
is van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting.’

Als hoofdregel inzake de jurisdictie geldt dus dat de rechter van de lidstaat waar het
centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar ligt, bevoegd is.

Toepasselijk recht
In art. 4 Insolventie-Vo wordt de lex concursus als het toepasselijke recht aangewezen
op ‘de insolventie procedure en de gevolgen daarvan’. In art. 4 lid 1 is neergelegd:

‘Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden de insolventieprocedure en de gevolgen
daarvan beheerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventie-
procedure wordt geopend, hierna te noemen “lidstaat waar de procedure wordt geopend”.’

In art. 4 lid 2 staat een niet-limitatieve8 opsomming gegeven van onderwerpen die
door de lex concursus worden beheerst. Hier is belangrijk dat onder sub g wordt
genoemd:

‘welke vorderingen te verhalen zijn op het vermogen van de schuldenaar en wat de gevolgen
zijn ten aanzien van vorderingen die zijn ontstaan na de opening van de insolventieproce-
dure’,

De vraag of een vordering verhaalbaar is op het vermogen van de schuldenaar moet
dus worden beantwoord naar de lex concursus. In sub i van art. 4 lid 2 is voorts

8 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 2 (MvT).
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bepaald dat ook de rangregeling naar de lex concursus dient te worden vastgesteld.
Onder i is daartoe gesteld:

‘de regels betreffende de verdeling van de opbrengst van de te gelde gemaakte goederen,
de rangindeling van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers die krachtens een
zakelijk recht of ingevolge verrekening gedeeltelijk zijn voldaan’.9

Op de hoofdregel van art. 4 Insolventie-verordening inhoudende dat de lex concursus
toepasselijk is, worden uitzonderingen gemaakt. Hier zijn van belang de uitzonderingen
van art. 5, 7 en 11 Insolventie-Vo. In art. 5 en 7 van de Insolventie-verordening is
bepaald dat de opening van een faillissementsprocedure onverlet laat de zakelijke
rechten en de rechten voortvloeiend uit een eigendomsvoorbehoud die rusten op een
goed dat zich in een andere lidstaat bevindt dan de lidstaat waar de procedure is
geopend. In art. 11 wordt gesteld:

‘De gevolgen van de insolventieprocedure voor de rechten van de schuldenaar op onroerend
goed, een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar register onderwor-
pen is, worden beheerst door het recht van de lidstaat onder het gezag waarvan het register
wordt gehouden.’

In art. 11 is bepaald dat de gevolgen van een insolventieprocedure voor de rechten
van de failliet op een teboekstaand zeeschip worden beheerst door de lex registrationis
in plaats van door de lex concursus.

Faillissement van een scheepseigenaar
Indien een scheepseigenaar failliet gaat, worden de gevolgen van het faillissement
voor de rechten van de failliete schuldenaar op het schip op grond van de Insolventie-
verordening in beginsel beheerst door de lex registrationis. Dit is echter anders indien
het schip teboek staat in een staat die geen partij is bij de Verordening. Uit het rapport
Virgós/Schmit10 behorende bij de Insolventie-verordening en het advies van de

9 Het rapport Virgós/Schmit is opgesteld als toelichting bij het nooit in werking getreden Verdrag
betreffende Insolventieprocedures. Dit rapport is geen officiële toelichting op de InsolventieVo maar
kan desondanks wel steun verlenen bij de uitleg ervan. Dit rapport geeft geen uitsluitsel over de
vraag of onder de gevolgen van een voorrecht ook de verhaalbaarheid valt. Het antwoord op deze
vraag kan echter in de Verordening zelf gevonden worden. Uit art. 4 blijkt namelijk dat zowel de
vraag naar het bevoorrecht zijn, de rang van vorderingen als de verhaalbaarheid onder de term
‘gevolgen van de insolventieprocedure’ worden begrepen. Zie voor de tekst van het rapport: Ars
Aequi Libri-wetseditie Insolventierecht 2001-2002; ook gepubliceerd op www.justitie.nl; geraadpleegd
in september 2005. Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 5-6 (MvT).

10 Rapport Virgós/Schmit, sub 44 onder b. Daarin staat: ‘Zelfs indien het centrum van de belangen
van de schuldenaar in een Verdragsluitende Staat is gelegen en het Verdrag van toepassing is, gelden
de Verdragsregels alleen voor de betrekkingen met andere Verdragsluitende Staten. Ten opzichte
van derde landen moet elke lidstaat de passende conflictenregels vaststellen. Zo regelt art. 8 de
gevolgen van een insolventieprocedure voor overeenkomsten betreffende onroerende goederen van
de schuldenaar, as uitzondering op dealgemene toepasselijkheid van her echt van de Staat waar
de procedure wordt geopend (ex art. 4), maar het is slechts van toepassing wanneer het goed of
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Staatscommissie voor het IPR11 volgt namelijk dat de uitzonderingsregels, zoals in
art. 11, alleen gelden wanneer daardoor het recht van een lidstaat wordt aangewezen.

Op grond van deze regels geldt dat indien het centrum van de voornaamste
belangen van de schuldenaar in een lidstaat ligt de gevolgen van de insolventieproce-
dure voor de rechten van de schuldenaar op een in een lidstaat teboekgesteld schip
beheerst worden door de lex registrationis maar de gevolgen van de insolventieproce-
dure voor de rechten van de schuldenaar op een niet in een lidstaat teboekgesteld schip
door de lex concursus.

Van belang is dat art. 11 niet gaat over de rechten van de schuldeisers op een
goed van de failliet. De vragen naar de verhaalbaarheid, voorrang en rangorde van
vorderingen tegen een failliete scheepseigenaar vallen dus niet onder de uitzondering
van art. 11. Deze vragen worden ingevolge de hoofdregel van art. 4 van de Insolventie-
verordening beheerst door de lex concursus.

Indien de faillissementsprocedure in Frankrijk wordt gevoerd tegen een schuldenaar
van wie het schip zich in Nederland bevindt, is Frans recht toepasselijk op de vraag
naar de voorrang en verhaalbaarheid van vorderingen op de executieopbrengst van
het schip. Wordt hetzelfde schip zonder dat sprake is van insolventie in Nederland
geëxecuteerd dan zijn ingevolge art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de lex causae en
de lex registrationis toepasselijk op de voorrang en het verhaal van een vordering
en zijn de lex causae, de lex registrationis en, voor voorrechten boven hypotheek,
het Nederlandse recht toepasselijk op de rang.

Erkenning van een Insolventieprocedure
In de Insolventie-verordening staat de automatische erkenning van een insolventie-
procedure in een lidstaat door andere lidstaten centraal. De automatische erkenning
van insolventieprocedures tussen lidstaten in samenhang met de toepasselijkheid van
de lex concursus zorgt ervoor dat de hoofdprocedure ook in andere lidstaten de
gevolgen heeft die daaraan worden verbonden door het recht van de lidstaat waar
de procedure is geopend.

Toepassing van de Insolventie-verordening: de Clipper Cheyenne
De President van de Rechtbank Middelburg heeft in de zaak Clipper Cheyenne12

uit 2001 de Insolventie-verordening anticiperend toegepast op zeeschepen ten aanzien
van de erkenning van insolventieprocedures in andere lidstaten. In deze zaak had De
Scheldepoort reparatiewerkzaamheden verricht voor SNC Transport de Projet Industriel
(verder: SNC). SNC betaalt de reparatienota’s niet. SNC is gevestigd in Le Havre

de goederen zich in een Verdragsluitende Staat bevinden. Het Verdrag regelt niet het geval waarin
het goed in kwestie zich in een niet-Verdragsluitende Staat bevindt. De Staat waar de procedure
wordt geopend, dient te besluiten of een uitzondering op de algemene toepasselijkheid van zijn eigen
recht raadzaam is, en zo ja, op welke voorwaarden.’

11 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 8. De tekst van het advies is te vinden op www.justi-
tie.nl, geraadpleegd in september 2005.

12 Pres. Rb. Middelburg 16 februari 2001, S&S 2002, 51 (Clipper Cheyenne). Zie ook: TVR 2001,
p. 122-123.
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De conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wijzen in tegenstelling
tot de Insolventie-verordening niet alleen in faillissement maar ook ingeval van
gerechtelijke uitwinning het toepasselijke recht aan op het recht van voorrang. Art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht is dus zowel van toepassing in het geval vragen van
verhaal of voorrang rijzen in het kader van een executoriale verkoop zonder dat er
sprake is van een faillissement als in de situatie dat er weliswaar sprake is van een
faillissement maar waarop de Insolventie-verordening niet van toepassing is omdat
de failliet het centrum van zijn voornaamste belangen buiten de lidstaten heeft.

De vraag of de Insolventie-verordening of art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht het
toepasselijke recht op een insolventieprocedure aanwijst, is van belang voor de
verdeling van de executieopbrengst omdat de regelingen verschillende conflictregels
bevatten. De Insolventie-verordening wijst de lex concursus aan terwijl art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht verwijst naar de lex causae, de lex registrationis en het
Nederlandse recht.

5.3 Art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht

5.3.1 Inleiding

Het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is bij de verdeling
van de opbrengst van een zeeschip wordt sinds 1 mei 1993 aangewezen door de
conflictregel in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht.14 In art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht is bepaald:

‘1. Indien in Nederland in geval van faillissement of van gerechtelijke uitwinning de
opbrengst van een teboekstaand schip gerechtelijk moet worden verdeeld, wordt de vraag
of, en zo ja, tot welke omvang, een daarbij geldend gemaakte vordering bestaat, beantwoord
naar het recht dat die vordering beheerst.
2. Of een vordering als bedoeld in het voorgaande lid bevoorrecht is en welke de omvang,
de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn, wordt beslist naar het recht van de
Staat waar het schip ten tijde van de aanvang van het faillissement of de uitwinning teboek
stond. Evenwel wordt bij de bepaling van de rangorde van vorderingen slechts aan die

14 Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; Rb. Haarlem 8 oktober 1993,
S&S 1994, 55 (Omiros (ex-Iliada)); Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam
4 februari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14; Hof Den Haag 23 januari
1996, S&S 1996, 52; HR 12 september 1997, S&S 1997, 123; Rb. Rotterdam 18 februari 1994 en
17 augustus 1995, S&S 1998, 41; Hof Amsterdam 21 september 2000 gepubliceerd bij HR 13
december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000); Rb. Rotterdam 16 december 1994 gepubliceerd
bij: Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51; HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin
Oakland); Hof Den Haag 12 mei 1998, S&S 1998, 88 (Princess of Rotterdam (ex Capella II)); Rb.
Rotterdam 28 mei 1998, S&S 1999, 76 (Nicole); Rb. Rotterdam 29 maart 2001, S&S 2003, 53
(Challenger); Rb. Rotterdam 13 juni 2002, S&S 2003, 5 (Skaufast (ex Alinda Fox))Rb. Rotterdam
22 juli 2002, S&S 2003, 78 (Lodz II).
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vorderingen voorrang toegekend boven door hypotheek gedekte vorderingen, die ook naar
Nederlands recht een zodanige voorrang genieten.
3. Aan een vordering die naar het daarop toepasselijke recht niet op het schip bevoorrecht
is, wordt geen voorrang toegekend.’

Op grond van art. 3 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht bepaalt de lex causae van een
vordering of de vordering bestaat en wat de omvang daarvan is. Op grond van het
lid 2 bepaalt de lex registrationis15 ‘of een vordering bevoorrecht is, welke de om-
vang, de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn’. De toepasselijkheid van
de lex registrationis op de rangorde is in overeenstemming met het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965, het Brussels verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheeps-
hypotheken van 1967 en het Geneefs verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheeps-
hypotheken van 1993.

Ten aanzien van de vraag of een vordering bevoorrecht is, geldt ingevolge lid
3 dat een vordering alleen bevoorrecht is indien dat ook het geval is naar de lex causae
van de vordering. Ten aanzien van de rangorde geldt dat een vordering niet bevoor-
recht is boven hypotheek indien dat ook niet naar Nederlands recht zo is.16

5.3.2 Totstandkoming van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht

Artikel 3 Wet conflictenrecht zeerecht geldt zowel voor zeeschepen als voor binnen-
vaartschepen. Voor wat betreft binnenschepen is het Koninkrijk der Nederlanden
gebonden aan het eerdergenoemde Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965. In dat
verdrag worden in art. 13 en 18 enkele conflictregels gegeven.

De bepaling uit het slot van art. 3 lid 2 inhoudende dat vorderingen alleen boven
hypotheek gerangschikt zijn indien dat naar de lex fori ook zo is, is gebaseerd op
art. 13 van het Geneefs Binnenvaartverdrag. In art. 13 van dat verdrag is namelijk
gesteld:

‘Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que
celles énumérées à l’article 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège
primant les hypothèques, mais
a) pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances ne jouiront sur le
territoire d’une autre Partie contractante d’un privilège primant les hypothèques que si
elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contrac-
tante;
b) pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante, ces créances
ne jouiront sur son territoire d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent
aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante.’

15 Zie voor de vraag of onder de teboekstelling moet worden begepen de teboekstelling in het eigenaars-
register of de teboekstelling in het rompbevrachtingsregister paragraaf 3.3 van deel I.

16 Prisse en Israël zijn geen voorstander van deze bepaling; zie: Prisse 1995, p. 19 en Israël, 1998,
p. 14
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De conflictregel uit het eerste deel van art. 3 lid 2 inhoudende dat de lex registrationis
de omvang, de rangorde en de gevolgen van een voorrecht bepaald, is gebaseerd op
eerdergenoemd art. 18 van het Geneefs Binnenvaartverdrag.17

Commentaar van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht
In het eerste ontwerp uit 1981 voor een conflictregel voor scheepsvoorrechten van
een Subcommissie van de Staatscommissie voor het IPR18 was in art. 3 de bepaling
‘evenwel wordt bij de bepaling van de rangorde van vorderingen slechts aan die
vorderingen voorrang toegekend boven door hypotheek gedekte vorderingen, die ook
naar Nederlands recht een zodanige voorrang genieten’ nog niet opgenomen. Op
aandringen van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV)19

is deze zinsnede echter later alsnog toegevoegd. De NVZV schrijft daartoe20:

‘Met betrekking tot de rangorde wordt dan echter in het tweede lid een onderscheid gemaakt
tussen zeeschepen en binnenschepen. Terwijl voor zeeschepen het land van teboekstelling
bepaalt welke voorrechten boven hypotheek gaan, geldt ten aanzien van binnenschepen
dat slechts aan die vorderingen voorrang wordt toegekend boven door hypotheek gedekte
vorderingen die ook naar Nederlands recht een zodanige voorrang genieten.
Naar onze mening dient de voor binnenschepen ontworpen regeling ook te gelden voor
zeeschepen (met het bijkomende voordeel dat ook te dezer zake voor beide soorten schepen
dezelfde regels gelden). Deze mening berust op de volgende gronden.
De thans alleen voor binnenschepen voorgestelde, aan het Verdrag van Genève van 1965
betreffende rechten op binnenschepen ontleende, regeling wordt in vele landen ook toegepast
in geval van gerechtelijke veiling van zeeschepen. Vaak is dit een gevolg van het feit dat
op het gehele complex van vragen van de onderhavige aard niet de “lex executionis” doch
de “lex fori” wordt toegepast, al dan niet op grond van qualificatie als procesrechtelijk.
Het toekennen van beslissende betekenis aan de Nederlandse wet heeft verder het voordeel
dat de executie-opbrengst eerder ter beschikking van crediteuren zal komen doordat de
rechter-commissaris in mindere mate verplicht zal zijn een onderzoek in te stellen naar
de inhoud van buitenlands recht.
Niet valt in te zien dat Nederland als éénling in de maritieme wereld een beleid zou moeten
voeren dat er op gericht is het toevalselement dat ontstaat door keuze voor de lex executio-
nis te elimineren.

17 In art. 18 is bepaald: 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’art. 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’art. 11 ou à l’art. 13 qui n’est pas réglée
par le présent Protocole. Zie ook paragraaf 4.3.4.

18 De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht heeft op 24 januari 1981 ter voldoening
van een verzoek daartoe van de minister van justitie een ontwerp van wet opgesteld dat regels van
internationaal privaatrecht bevat voor een aantal in boek 8 van het nieuwe Burgerlijk wetboek
geregelde zee- en binnenvaartrechtelijke onderwerpen met internationale aspecten.

19 Brief van de Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht aan de Minister van Justitie van
20 maart 1987, p. 2.

20 Brief van de Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht aan de Minister van Justitie van
20 maart 1987, p. 2.
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Tenslotte moge in herinnering worden geroepen dat de bezwaren van Nederlandse zijde
tegen de ratificatie van het Brusselse Verdrag van 1967 over “liens and mortgages” zich
concentreerden op de te lange lijst van vorderingen die boven hypotheek geplaatst werden.’

De NVZV noemt verschillende argumenten voor het opnemen van de regel dat
voorrechten niet boven hypotheek gerangschikt zijn als dat naar Nederlands recht ook
niet zo is. In de eerste plaats het feit dat de rangregeling voor voorrechten op zeesche-
pen zoals die naar Nederlands recht bestaat in vele landen wordt toegepast. Dit is
volgens de NVZV een gevolg van het feit dat veel landen, net als Nederland, de
rangregeling uit het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 in hun nationale recht ook
op zeeschepen hebben toegepast en veel landen die eigen rangregeling als toepasselijke
lex executionis ook op vreemde schepen toepassen.

In de tweede plaats leidt opname van de voorgestelde regel volgens de NVZV
er toe dat de executieopbrengst eerder ter beschikking van de crediteuren komt doordat
in mindere mate een onderzoek naar de inhoud van buitenlands recht nodig is. De
NVZV stelt voorts dat Nederland niet als enige in de wereld een beleid hoeft te voeren
dat door de toepassing van de lex registrationis zonder een rol voor de lex executionis,
gericht is op rechtszekerheid omtrent de rangorde. Tot slot is de NVZV er een voor-
stander van om voor zeeschepen en binnenschepen op dit terrein gelijkluidende
conflictregels te hanteren.

Naar aanleiding van deze brief van de NVZV is de corrigerende rol van het
Nederlandse recht inzake boven hypotheek gerangschikte vorderingen ook met betrek-
king tot zeeschepen toegekend.21 De toepasselijkheid van het Nederlandse recht op
de vraag of een vordering boven hypotheek gerangschikt is, voorkomt op deze wijze
dat de lex registrationis aan vorderingen een rang boven hypotheek toekent terwijl
dat naar Nederlands recht niet zo is.

De vraag kan worden gesteld of genoemde argumenten terecht zijn aangevoerd.
Twijfel kan rijzen omtrent de juistheid van de cumulatieve toepassing van lex registra-
tionis en het Nederlandse recht op de rangorde waar zowel in het Geneefs Binnenvaart-
verdrag van 1965, in het verdrag van 1967 als in het Geneefs verdrag van 1993 alleen
naar de lex registrationis wordt verwezen. Voor de beantwoording van de gestelde
vraag zal eerst het conflictenrecht voor voorrechten op zeeschepen worden onderzocht
zoals dat in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht gold om vervolgens een
waardeoordeel te kunnen geven over verschillende alternatieven voor een conflictregel
voor het recht van voorrang.

21 Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 3-4 (MvA).
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5.3.3 Het conflictenrecht betreffende voorrechten in de periode voor de Wet conflic-
tenrecht zeerecht22

Inleiding
Om de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht voor de voorrang en de
rangorde te waarderen wordt een vergelijking gemaakt van de voor- en nadelen van
dit systeem met de voor- en nadelen van het systeem zoals dat gold voor de Wet
conflictenrecht zeerecht op grond van regels uit het Wetboek van Koophandel en de
jurisprudentie. Ondanks het feit dat geen eenduidig beeld uit deze jurisprudentie naar
voren komt, blijkt wel dat het systeem uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht in elk
geval niet de heersende leer was in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht.

De opvattingen in de literatuur over de mogelijke conflictregels ter aanwijzing
van het toepasselijke recht op de vraag of aan een vordering een recht van voorrang
is verbonden, zijnde de lex executionis, de lex registrationis en de lex causae, worden
bestudeerd teneinde het huidige systeem uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht op
zijn functionaliteit te beoordelen. Onderscheid zal daarbij worden gemaakt tussen
enerzijds de vraag welk recht werd toegepast op het bestaan van een voorrecht en
anderzijds de vraag welk recht toepasselijk werd geacht op de rangorde van verschil-
lende voorrechten.

Nederlands-Belgisch executieverdrag: de lex registrationis beheerst de voorrang en
de rangorde
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft met België in 1925 een executieverdrag geslo-
ten.23 Dit verdrag was alleen van toepassing op Nederlandse en Belgische schepen
en dan alleen nog ingeval van faillissement van de scheepseigenaar. Op grond van
art. 23 lid 3 wijst het verdrag het recht van de staat waartoe het schip behoort als
toepasselijk recht aan op scheepshypotheken en scheepsvoorrechten. Dat wil zeggen
dat rechten op een Nederlands schip door Nederlands recht worden beheerst en rechten
op een Belgisch schip door Belgisch recht. Volgens het Nederlands-Belgisch executie-
verdrag beheerst de lex registrationis dus de vraag aan welke vorderingen een voorrecht
was verbonden.

Artikel 318v K: de lex executionis bepaalt de rangorde
Voor andere schepen dan Belgische kende het Nederlandse recht alleen een gecodifi-
ceerde meervoudige conflictregel voor de rangorde maar niet voor de vraag of een

22 J. Asser 1963, p. 9-19; Verheul 1968, p. 63-65.
23 Verdrag tussen Nederland en België betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende

het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van
scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, alsmede van het bij dat verdrag gevoegde
additioneel protocol, Brussel 28 maart 1925, Stb. 1929, 405. In werking getreden op 1 september
1929. Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 6-7. Zie ook: Boonk 1998, p. 81, Prisse 1995,
p. 13-14.
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vordering bevoorrecht was.24 De conflictregel voor de rangorde was neergelegd in
art. 318v K (oud).25 Het artikel is overigens met de inwerkingtreding van de Wet
conflictenrecht zeerecht vervallen per 30 april 1993.26 In art. 318v K (oud) was
neergelegd dat:

‘Als de gerechtelijke verdeeling van de opbrengst van een vreemd schip binnen het Rijk
plaats heeft, worden de kosten van uitwinning, het hulploon, de loodsloonen, de kanaal-
en havengelden en andere scheepvaartrechten in ieder geval geplaatst in den rang, hun
door art. 210, 211, 213, 217 en 218 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek toegekend.’

In art. 318v K (oud) was dus bepaald dat bij de executie van een zeeschip in Neder-
land de onderlinge rang van enkele vorderingen jegens het schip moest worden bepaald
naar Nederlands recht. De lex executionis beheerst de rangorde. Een voorbeeld van
een uitspraak waarin de lex executionis werd toegepast op de rangorde van een
vordering is het arrest van het Hof Den Haag in de Markland-zaak27 van 17 oktober
1995 waarop de Wet conflictenrecht zeerecht nog niet van toepassing was. De zaak
speelt naar aanleiding van de executoriale verkoop van het in het scheepsregister van
de Faeröer Eilanden ingeschreven m.s. Markland. De Markland behoorde destijds
in eigendom toe en/of werd gereed door P/F Transmar Limited (Transmar), gevestigd
op de Faeröer Eilanden. Jensen is aan boord van het schip in dienst geweest en heeft
op grond van de arbeidsovereenkomst nog recht op gage. Jensen vordert een verklaring
voor recht dat zijn vordering is bevoorrecht op de Markland en haar opbrengst en
dat zijn vordering in haar geheel in rang boven de vordering(en) van de banken dient
te worden gerangschikt, althans in rang gelijk dient te worden gesteld aan de vorderin-
gen genoemd in art. 318c lid 1 sub 2 K.28

De rechtbank wijst in de Markland-zaak de vordering gedeeltelijk toe en gedeelte-
lijk af. Jensen gaat in hoger beroep. Het hof stelt in de eerste plaats dat partijen het
erover eens zijn dat de vraag of de vordering van Jensen bevoorrecht is op de op-
brengst van de Markland dient te worden beantwoord aan de hand van het recht dat
deze vordering beheerst, te weten het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht

24 In de Nederlandse wet stonden wel enkele enkelvoudige conflictregels voor Nederlandse schepen
die in die richting van de toepasselijkheid van de lex registrationis wezen. Art. 314, 318 en 318l
K (oud).

25 Wet van 22 december 1924, Stb. 1924, 573. In werking getreden op 1 februari 1927, Stb. 1926,
324. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 mei 1990, Stb. 1990, 379 jo. Stb. 1991, 127. Wijzigingswet
in werking getreden per 1 april 1991, Stb. 1991, 100.

26 Wet van 18 april 1993, Stb. 1993, 168.
27 Hof Den Haag 17 oktober 1995, NIPR 1996, 401.
28 In dat art. 318c lid 1 K was bepaald: ‘De bevoorrechte inschulden op schepen zijn, behoudens het

bepaalde bij art. 318q: de kosten van uitwinning; de uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende
vorderingen van den kapitein en van de schepelingen over den tijd gedurende welken zij aan boord
van een schip in dienst zijn; het hulploon, de loodsoonen, de kanaal- en havengelden en andere
scheepvaartrechten; de vorderingen wegens aanvaring.’
Het meest opvallende verschil met het huidige art. 8:211 BW is dat vorderingen uit aanvaring in
art. 318c K boven hypotheek gerangschikt waren maar in art. 8:217 lid 1 sub b BW beneden
hypotheek zijn gerangschikt.
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van de Faeröer Eilanden. Vervolgens gaat het hof in op de vraag welk recht toepasse-
lijk is op de rangorde. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis geoordeeld dat
overeenkomstig de heersende rechtspraak de rang van een (naar vreemd recht) bevoor-
rechte vordering bepaald wordt door de voorrang die een gelijksoortige bevoorrechte
vordering heeft naar het recht van het land waar het schip executoriaal is verkocht
en waar de verdeling van de opbrengst plaatsvindt, in deze zaak naar Nederlands recht.
Het hof bevestigt de opvatting van de rechtbank dat de lex executionis de rangorde
bepaalt en stelt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht een krachtens vreemd
recht bestaand voorrecht inpasbaar dient te zijn in het naar Nederlands recht geldende
executierecht. Het hof vervolgt met te stellen dat de omstandigheid dat op alle betrok-
ken vorderingen, zoals Jensen heeft betoogd, het recht van de Faeröer Eilanden van
toepassing is en er geen banden met de Nederlandse rechtsorde zijn aan te wijzen
behalve dat het schip in Nederland is geëxecuteerd niet leidt tot een ander oordeel.
Het hof besluit met het oordeel dat het naar zijn aard strikte stelsel van de onderlinge
rangorde van preferente vorderingen als bedoeld in art. 318 c, lid 1 sub 2 (oud) WvK
eraan in de weg staat om op gronden van billijkheid het voorrecht dat door de genoem-
de bepaling wordt toegekend uit te breiden buiten hetgeen er naar de bewoordingen
van dat artikel onder valt. Het hof ziet geen grond te anticiperen op art. 8:211 BW,
dat de beperking van 318c lid 1 sub 2 (oud) WvK niet meer kent.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat vlak voor de inwerkingtreding van de Wet
conflictenrecht zeerecht in de jurisprudentie de vraag naar het bestaan van een voor-
recht naar de lex causae werd beoordeeld en de rangorde naar de lex executionis werd
bepaald.

Overeenkomstig voornoemd art. 318v K (oud) werd ook in de jurisprudentie de rang
van een voorrecht in de regel29 bepaald naar de lex executionis.30 Een vreemde
vordering moest daartoe worden ingepast in het Nederlandse systeem. Als deze
assimilatie mislukte had de vreemde vordering in beginsel geen voorrang in Nederland.
Op dit beginsel kon een uitzondering worden gemaakt indien de buitenlandse wet

29 Soms werd wel ruimte gegeven voor vreemd recht bij de bepaling van de rangorde: Rb. Middelburg
22 mei 1963, NJ 1963, 461 (Norlanda); Rb. Rotterdam 25 oktober 1965, S&S 1966, 7 (Navarra).

30 Hof Den Haag 24 december 1915, NJ 1916, 620 (Avoca); Rb. Rotterdam 2 december 1927, NJ
1928, 127 (Harald); Rb. Rotterdam 25 september 1931, NJ 1932, 236; Rb. Rotterdam 9 oktober
1931, NJ 1932, 234 (Generalfeldmarschall von Hindenburg); Rb. Rotterdam 16 november 1932,
NJ 1933, 742 (Hans Rudolf Reichel); Rb. Rotterdam 20 januari 1937, NJ 1937, 879 (Sfantu Nicolae);
Hof Den Haag 5 februari 1937, NJ 1937, 875 (Fleiss); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1959,
56 (Tinamar); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1959, 15 (Panormitis); Rb. Rotterdam 9 juni
1959, S&S 1959, 55 (Zeearend); Rb. Rotterdam 29 december 1960, S&S 1961,14 (Valiant Nikki);
Rb. Haarlem 10 januari 1961, NJ 1961, 452 (Henry Böge); Rb. Rotterdam 2 april 1965, S&S 1965,
62 (Maria Lauretana); Rb. Rotterdam 23 december 1968, S&S 1969, 65 (Sapphire Gladys); Rb.
Rotterdam 13 maart 1974, S&S 1975, 24 (Libra); Rb. Rotterdam 5 oktober 1979, S&S 1980, 81
(Titika P); Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia B VI); Rb. Rotterdam 18 november
1983, S&S 1984, 77 (Maratha Mariner); Rb. Middelburg 6 mei 1985, S&S 1986, 111 (Trans Kostas);
Rb. Middelburg 8 maart 1989, S&S 1990, 106 (Trans Kostas); Rb. Rotterdam 6 oktober 1989, S&S
1991, 75 (Parouth); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S 1993, 38 (Mara S (Ex Marmara S)).
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waarop het voorrecht wordt gebaseerd bedoeld is ook buiten de rechtsorde van die
staat werking te hebben en het belang bij een dergelijke extraterritoriale werking zo
overwegend is dat het belang van het Nederlandse rechtsstelsel daarvoor dient te
wijken.31 Lukte de inpassing van de vreemde vordering in het Nederlandse systeem
van voorrechten wel, dan verkreeg de vordering dezelfde rang als de Nederlandse
versie. De rangorde werd in de jurisprudentie echter soms naar de lex causae32

bepaald als alle vorderingen door hetzelfde recht of door overeenkomstig recht werden
beheerst.

Artikel 16 EW: de lex executionis beheerst de voorrang en de rangorde
In het Nederlandse conflictenrecht ontbrak een gecodificeerde conflictregel voor de
aanwijzing van het toepasselijke recht op het bestaan van een voorrecht. In de nooit
in werking getreden en niet op zeeschepen33 toepasselijke Eenvormige Benelux Wet
(EW) staat in art. 16:

‘De wet van het land, waar de verdeling van de opbrengst van een executie dient te
geschieden, bepaalt welke vorderingen een voorrecht hebben en de volgorde der voorrech-
ten.’

In de EW wordt derhalve de lex executionis als toepasselijk recht aangewezen op
zowel het bestaan als de rangorde van voorrechten. Deze conflictregel is echter wat
betreft het bestaan van een recht van voorrang in de meeste gevallen niet gevolgd
in de jurisprudentie. Bij het ontbreken van een gecodificeerde conflictregel voor het
bestaan en de omvang van vreemde voorrechten op een zeeschip anders dan een
Belgisch of Nederlands schip werd in de jurisprudentie verschillend geoordeeld over
de hanteren conflictregel. Zowel de lex executionis,34 de lex causae,35 de lex registra-

31 Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia B VI); Rb. Rotterdam 18 november 1983, S&S
1984, 77 (Maratha Mariner); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S 1993, 38 (Mara S (Ex Marmara
S)).

32 Rb. Rotterdam 5 mei 1924, NJ 1925, 907(Kongsgaard); Rb. Rotterdam 23 februari 1928, NJ 1928,
778 (Karl Hans); Rb. Rotterdam, datum onbekend, NJ 1932, 235 (Hans Rudolf Reichel), zie echter
ook Rb. Rotterdam 16 november 1932, NJ 1933, 742 waarin de Nederlandse rangregeling analoog
wordt toegepast; Rb. Rotterdam 25 november 1931, NJ 1932, 235 (Ilse Reichel) in beginsel wordt
de lex causae toegepast, slechts bij onderling verschil wordt de lex executionis toegepast.

33 Zie art. 23 sub b EW.
34 Hof Den Haag 24 december 1915, NJ 1916, p. 620 (Avoca); Rb. Rotterdam 2 december 1927, NJ

1928, 127 (Harald); Zie ook: Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 3 (MvA).
35 Rb. Rotterdam 23 februari 1928, NJ 1928, 778 (Karl Hans); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S

1959, 56 (Tinamar); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1960, 15 (Panormitis); Rb. Rotterdam
29 december 1960, S&S 1961,14 (Valiant Nikki); Rb. Middelburg 22 mei 1963, NJ 1963, 461
(Norlanda); Rb. Rotterdam 2 april 1965, S&S 1965, 62 (Maria Lauretana); Rb. Rotterdam 23
december 1968, S&S 1969, 65 (Sapphire Gladys); Rb. Rotterdam 13 maart 1974, S&S 1975, 24
(Libra); Rb. Rotterdam 5 oktober 1979, S&S 1980, 81 (Titika P); Rb. Rotterdam 12 oktober 1982,
S&S 1983, 4 (Antipolis); Rb. Middelburg 6 mei 1985, S&S 1986, 111 (Trans Kostas); Rb. Middelburg
8 maart 1989, S&S 1990, 106 (Trans Kostas); Zie ook: Boonk 1998, p. 78-79; Prisse 1995, p. 12.
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tionis36 als het naar billijkheid geldende recht37 werden door de Nederlandse rechter
toegepast.38

Geconcludeerd kan worden dat uit de jurisprudentie uit de periode voor de Wet
conflictenrecht zeerecht een geschakeerd beeld naar voren komt. Meest voorkomend
was echter de toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht
was en de toepassing van de lex executionis op de vraag welke rang die vordering
vervolgens inneemt.

Conclusie uit de vergelijking van de jurisprudentie voor de Wet conflictenrecht
zeerecht met art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht
Uit de vergelijking van de jurisprudentie voor de Wet conflictenrecht zeerecht met
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht blijkt dat de regeling uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht afwijkt van de regeling zoals die daarvoor in het ongeschreven conflictenrecht
bestond. Op de vraag of een vordering bevoorrecht is, werd aanvankelijk vaak de
lex causae toegepast terwijl een vordering naar huidig Nederlands conflictenrecht pas
bevoorrecht is als dat zowel naar de lex causae als de lex registrationis zo is. Op de
rangorde werd aanvankelijk de lex executionis toegepast maar ingevolge art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht is nu in beginsel de lex registrationis toepasselijk op de
rangorde waarbij het Nederlandse recht een corrigerende rol heeft gekregen voor de
boven hypotheek gerangschikte voorrechten.

Voor zowel de voorrang als de rangorde is dus een veel belangrijker plaats
ingeruimd voor de lex registrationis. Hoewel dat in de jurisprudentie nog niet het geval
was, werd in de literatuur al wel veel eerder gepleit voor toepassing van de lex
registrationis op de vraag naar de rangorde.39 Uit de Toelichting op art. 3 Wet conflic-
tenrecht zeerecht kan worden afgeleid wat de redenen van de Nederlandse wetgever
zijn geweest om de conflictregel voor voorrang en rangorde zo te construeren als die
nu is.

De juistheid van de ratio van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht zoals die blijkt
uit de Parlementaire Geschiedenis van dat artikel zal worden getoetst aan de opvattin-
gen in de literatuur over de te hanteren conflictregels voor voorrang en verhaal. Aan
de hand van deze Parlementaire Geschiedenis en literatuur over de conflictregels voor
voorrang en verhaal zal een antwoord worden gegeven op de vraag of art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht een verbetering is ten opzichte van de situatie zoals die
daarvoor gold. Onder meer wordt daarbij een antwoord gegeven op de vraag of de
ruimere toepassing van de lex registrationis aanbeveling verdient

36 Rb. Rotterdam 20 januari 1937, NJ 1937, 879 (Sfantu Nicolai).
37 Rb. Haarlem 10 januari 1961, NJ 1961, 452 (Henry Böge).
38 Zie: J. Asser 1963, p. 16-18.
39 Kollewijn 1960, p. 322; zie ook: Cleveringa 1961, p. 128 e.v.; Schultz 1971, p. 67; Deelen 1971,

p. 381 e.v.
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5.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van art. 3Wet conflictenrecht zeerecht

5.4.1 Inleiding

Bij de totstandkoming van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is uitvoerig gesproken
over de keuze die gemaakt moest worden ten aanzien van het toepasselijke recht op
de vragen naar bestaan, omvang, rang en gevolgen van een voorrecht. De wetgever
moest een keuze maken tussen de lex causae, de lex executionis en de lex registratio-
nis.40 De Nederlandse wetgever heeft getracht de hierna te noemen nadelen van de
verschillende alternatieven op te heffen en de voordelen van de verschillende alternatie-
ven optimaal te benutten door de verschillende conflictregels cumulatief toepasselijk
te doen zijn. De Staatscommissie41 voor het IPR stelt daartoe:

‘Het ontwerp wijst het recht van de plaats waar het schip is teboekgesteld als toepasselijk
recht 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.
Alle schuldeisers kunnen aan de hand van de lex registrationis nagaan of aan hun vordering
een voorrecht is verbonden, of dat voorrecht zakelijke werking heeft, of het zich uitstrekt
alleen tot het schip of ook tot het scheepstoebehoren, wat de duur is van het voorrecht
enzovoort, alle schuldeisers kunnen op deze wijze hun onderlinge positie vaststellen, en
zij worden ten aanzien van hun rangorde beschermd. In het bijzonder voor hypothecaire
schuldeisers levert dit een belangrijk voordeel op omdat zij aldus bij hun financieringsbeslis-
singen effectief rekening kunnen houdenmet vorderingsrechten die boven hypotheek gaan.’

Voorts stelt de Staatscommissie.42

‘Een gevolg van het gekozen stelsel is dat een vordering die op het ogenblik naar de lex
registrationis bevoorrecht is, door de rechter die de rangregeling opmaakt als zodanig
zal dienen te worden behandeld, ook als die vordering naar zijn recht niet bevoorrecht
is. Daartegen behoeft geen bezwaar te bestaan. De ongewenste situatie dat een vordering
ingevolge het recht van de plaats van teboekstelling als bevoorrecht zou moeten worden
aangemerkt, hoewel zij naar het recht dat de vordering beheerst niet bevoorrecht is, wordt
door het laatste lid van het artikel geëcarteerd.’

Door toepassing van de lex registrationis op de voorrang wordt een mate van rechts-
zekerheid gegarandeerd die groter is dan bij toepassing van de lex executionis voor
zowel de schuldeiser en de schuldenaar van een bepaalde vordering als voor derden
die ter vaststelling van hun eigen positie willen weten welke vorderingen mogelijk
allemaal (nog meer) bevoorrecht zijn op het schip. Aan de hand van de lex registratio-

40 Boonk 1998, p. 85-87; 100-103.
41 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
42 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
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nis is na te gaan welk aantal verschillende soorten voorrechten maximaal aan het schip
kunnen zijn verbonden.

De ratio van de nieuwe regeling in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht was door
toepassing van de lex registrationis op de voorrang en de rangorde forumshopping
tegen te gaan en zo de rechtszekerheid te dienen.43 Het doel van art. 3 Wet conflicten-
recht zeerecht om forumshopping tegen te gaan, wordt met de conflictregels uit art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht mijns inziens echter niet volledig bereikt. Forum-
shopping blijft interessant omdat naast de lex registrationis ook nog een corrigerende
rol voor de lex executionis is weggelegd met betrekking tot boven hypotheek gerang-
schikte vorderingen. Hypotheekhouders zullen nu juist voor het Nederlandse forum
gaan shoppen omdat naar Nederlands recht minder voorrechten boven hypotheek
gerangschikt zijn dan naar de rechtsstelsels die zijn geschoeid op het verdrag van 1926,
1967 of 1993.

Evenals in de rechtspraak voor de Wet conflictenrecht zeerecht bestond bestaat ook
in de literatuur44 geen eenstemmigheid over het conflictenrecht voor scheepsvoorrech-
ten. Cleveringa45 onderscheidt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur vijf stelsels
voor de beantwoording van de vraag, naar welk recht het bestaan van een voorrecht
en de rang van die voorrechten moet worden vastgesteld. Hij onderscheidt in het kort
de volgende stelsels:
- de lex causae; bij vorderingen die zijn ontstaan in verschillende staten geldt de

lex executionis;
- de lex causae beheerst de vraag of de vordering bevoorrecht is en de lex executio-

nis beheerst de vraag welke rang de vorderingen onderling innemen;
- de lex executionis;
- de lex registrationis;
- het recht dat de meest bevredigende uitkomst geeft.

Geen van de vijf stelsels was in Nederland toonaangevend.46 De lex registrationis,
de lex executionis en de lex causae zullen op hun doelmatigheid en rechtvaardigheid
worden beoordeeld. De toepassing van boven onder e genoemd ‘recht dat het meest
bevredigende uitkomst geeft’, verwerp ik echter op voorhand omdat het stelsel dat
voor de ene partij bevredigend is dat juist vaak niet is voor de andere partij en daarom
geen werkbare conflictregel oplevert. Bij de bespreking van de verschillende conflict-
regels wordt onderscheid gemaakt tussen de conflictregel voor het bestaan van een
voorrecht en de conflictregel voor de rangorde van de voorrechten. Duidelijk is dat
een rangorde alleen opgesteld kan worden aan de hand van één rechtsstelsel om
tegenstrijdige rangordes te voorkomen. De vereiste toepasselijkheid van één rechtsstel-

43 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 7 (MvT).
44 Abraham 1950, p. 302-320; J. Asser 1963, p. 15-19; Singh 1967, p. 83, nr. 209; Schultz, 1993, p.

352-354; Prisse 1995, p. 14-20, Boonk 1998; Israël 1998, p. 12-14
45 Cleveringa 1961, p. 128-135. Zie ook: Philip, in: Comité Maritime International 1984, p. 63.
46 Cleveringa 1961, p. 132.
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sel sluit de toepasselijkheid van de lex causae uit ingeval er meer vorderingen bestaan
die door verschillend recht worden beheerst en versmalt de keuze tot twee mogelijk-
heden, zijnde de lex executionis en de lex registrationis. De Staatscommissie47 voor
het IPR stelt daartoe in haar advies bij de Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Het uitgangspunt van het ontwerp is, dat de rangorde in ieder geval door één rechtsstelsel
dient te worden beheerst. Aldus wordt een door elkaar lopen van verschillende rangorden
vermeden. Dit uitgangspunt brengt mee, dat niet kan worden aangeknoopt aan het recht
van oorsprong van de vordering ter beantwoording van de vragen naar bestaan, rangorde,
omvang, en gevolgen van het voorrecht.’

5.4.2 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de lex registrationis

5.4.2.1 Argumenten voor de toepassing van de lex registrationis op het recht van
voorrang en de rangorde

De continuïteit van het toepasselijke recht is een van de belangrijkste voordelen van
de toepassing van de lex registrationis op de vraag of een vordering bevoorrecht is
en op de vraag welke rangorde de vorderingen onderling innemen.48 Het verplaatsen
van het schip doet voorrechten op het schip bij toepassing in dat geval namelijk niet
tenietgaan of van karakter veranderen waardoor de rechtszekerheid is gewaarborgd.
Cleveringa49 is om reden van die rechtszekerheid een voorstander van de toepassing
van het recht van de vlag van het schip op zowel het bestaan van een voorrecht als
op de rangorde. Hij stelt:

‘Dit stelsel heeft zijn standvastigheid voor en sluit het best aan bij dat, volgens hetwelk
men vrijwel algemeen beslist, of een schip met hypotheek is belast of niet. Voor de beant-
woording toch dezer laatste vraag is de wet der executie (stelsel d) onbruikbaar, daar zij

47 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11.
48 Zie ook Mulder 1947, p. 144. Hij stelt: ‘Het meest wenschelijk schijnt het ook hier de wet van de

vlag van toepassing te achten. Bezwaren tegen een niet toepassen van de lex rei sitae, in casu de
lex executionis, gelden voor elke toepassing van de wet van de vlag en bewijzen dus te veel. Het
groote voordeel van de toepassing van de wet der vlag is wel, dat de crediteuren meer zekerheid
bezitten. Is slechts de lex fori executionis van toepassing, zoo weet een schuldeischer nimmer welk
voorrecht hij bezit, daar te voren nooit is te zeggen, waar de executie zal plaats vinden. En dit zelfde
standpunt blijft bestaan ook al neemt men met de Rotterdamsche rechtbank (blz. 139) een ruimer
standpunt in. Bij toepassing van de wet der vlag weet de schuldeischer immer waaraan hij zich
te houden heeft. Dat hij zich daardoor somtijds op de hoogte moet stellen van buitenlandsch recht,
schijnt ons in tegenstelling met genoemde rechtbank niet zoo’n bezwaar. Bovendien brengt de
toepassing van de lex fori executionis op de voorrechten mede, dat ook op de zakelijke verhaalsrech-
ten deze wet wordt toegepast. Immers een rangregeling is slechts aan de hand van één wet te maken.
Dit brengt weer mede een onderzoek naar de identiteit tusschen het vreemde en eigen recht, een
omzetting van het vreemde recht, hetwelk bij de handeling van de wet der vlag achterwege kan
blijven.’

49 Cleveringa 1961, p. 131.
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leidt tot de enkele erkenning der scheepshypotheek in het land van vestiging.50 Voor zover
men elders gevestigde scheepshypotheken wel erkent (en dit doet men tegenwoordig al-
gemeen). Laat men haar ontstaan dan ook bepalen door de nationale wet; dat wil zeggen
men erkent als scheepshypotheek de in den vreemde op een schip overeenkomstig zijn
nationale wet verworven conventionele, zakelijke, ingeschreven zekerheidsrechten, die in
aard en strekking hiermee gelijksoortig zijn. Over de vraag, welke bijzondere rechten er
dan uit voortvloeien, heerst er af en toe nog veel verschil van mening; doch deze vraag
kan hier blijven rusten. De waarde der hypotheekerkenning intussen baat niet veel, als
de rangorde der desbetreffende inschuld niet van tevoren enigermate vaststaat; die rangorde
toch bepaalt de waarde van het hypothecaire zekerheidsrecht in belangrijke mate en
daarmee de bruikbaarheid van de scheepshypotheek als instrument van scheepskrediet.
Dit dwingt ertoe de rangorde, die de hypothecaire inschuld inneemt tussen de andere
vorderingen, te doen bepalen door een constante wet, als hoedanig alleen de nationale
of vlaggewet in aanmerking komt; maar dan moet die wet ook de rangorde bepalen van
die andere vorderingen onderling.’

Korthals Altes51 acht de theoretische gronden voor de toepassing van de vlagwet
eigenaardig maar het praktisch belang van de toepassing van de vlagwet des te groter.
Over de rechtszekerheid die wordt verkregen door de toepassing van de vlagwet stelt
Korthals Altes.52

‘Elke geldschieter, die crediet verleent, waarvoor het schip hem tot onderpand strekt, weet
dan vooraf zijne positie. In welk land later ook nieuwe pandrechten gevestigd worden, waar
de executie ook moge plaatsvinden, zijn recht heeft en behoudt den rang, dien de vlagwet
er aan toekent.’

Korthals Altes erkent wel dat bij toepassing van de vlagwet op de goederenrechtelijke
rechten van het schip voor die rechtszekerheid wel is vereist dat de koper zich laat
informeren over de inhoud van dat recht. Hij stelt daartoe:

‘dat de kooper zich op de hoogte moet stellen van de vlagwet, hetgeen aan een snellen
verkoop in den weg kan staan, doch door de consuls van de verschillende staten kunnen
de betrokken partijen zich gemakkelijk doen inlichten omtrent de eischen van de vlagwet
en het belang van den kooper om zekerheid te hebben omtrent den verworven eigendom,
weegt ruimschoots op tegen het belang van den handel, die “tijd is geld” als devies heeft.’

Een belangrijk voordeel van de toepassing van de lex registrationis is dat het voor
de rangorde niet uitmaakt waar het schip wordt geëxecuteerd. Het feit dat forum-
shopping niet loont, draagt bij aan de rechtszekerheid van de crediteuren van het schip.
Philip53 stelt in deze zin:

50 Loeff 1981, § 122.
51 E.J. Korthals Altes 1891, p. 25-26.
52 E.J. Korthals Altes 1891, p. 38.
53 Comité Maritime International 1984, p. 65.
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‘The law of the flag is adopted in some countries with respect to ranking, but most countries
seem to adhere to he law of the forum. This is, of course, unfortunate since it means that
the result will be different according to the forum of enforcement. It encourages forum
shopping where each party will attempt to obtain the result most in his favour by trying
to get enforcement in the country where the law is most favourable to him. From this point
of view, the law of the flag would be preferable. In view of the differing policies towards
maritime liens the result is, however understandable.’

Ondanks dat Cleveringa zoals hiervoor gezegd een voorstander is van de toepassing
van de lex registrationis, signaleert hij ook enkele bezwaren die aan de toepassing
daarvan kleven. De bezwaren die hij noemt, zijn: moeilijkheden bij de bepaling van
het toepasselijke recht in geval van wijziging van de teboekstelling; een gebrek aan
een genuine link tussen het schip en de registratie; de erkenning van voorrechten die
in het Nederlandse recht onbekend zijn. Deze bezwaren worden hieronder besproken
en op hun gewicht beoordeeld.

5.4.2.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex registrationis op het recht van
voorrang en de rangorde

Eerste bezwaar tegen de lex registrationis: rechtsonzekerheid bij wijziging van de
teboekstelling
De Staatscommissie54 voor het IPR stelt in haar advies bij de Wet conflictenrecht
zeerecht:

‘Het recht van de vlag heeft als aanknoping 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”).’

Ingevolge art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de vraag of een vordering
bevoorrecht is en wat de rang van dat voorrecht is, (mede) bepaald door de lex
registrationis. Stel dat een bepaalde vordering volgens het recht van de staat waar
het schip teboek staat ten tijde van het ontstaan van de vordering bevoorrecht is.
Vervolgens wordt het schip in een ander register ingeschreven. Stel dat volgens de
nieuwe lex registrationis aan dezelfde vordering geen voorrecht wordt toegekend. Wat
is dan rechtens omtrent de voorrang en de rang van de vordering? Opgemerkt dient
te worden dat deze vraag met betrekking tot in Nederland teboekstaande schepen niet
kan rijzen met betrekking tot de rang van een hypotheekvordering. In het Nederlandse
scheepsregister kunnen immers alleen schepen worden ingeschreven indien naar de
oude lex registrationis gevestigde hypotheekrechten zijn doorgehaald.55 Dit geldt
echter niet voor niet-geregistreerde scheepsvoorrechten. Ten aanzien van scheepsvoor-
rechten kan dus de vraag rijzen welke lex registrationis bepalend is voor het toepasse-

54 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 12.
55 Zie paragraaf 2.2.1.
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lijke recht op het bestaan en de omvang van een voorrecht. Is dat het recht van
registerstaat waar het schip aanvankelijk stond ingeschreven of is het recht van de
nieuwe registerstaat bepalend?

Uit het advies van de Staatscommissie56 voor het IPR bij de Wet conflictenrecht
zeerecht blijkt dat de lex registrationis ten tijde van de aanvang van het faillissement
of de gerechtelijke uitwinning bepalend is. De Staatscommissie stelt daartoe:

‘Hoewel de aanknoping aan de plaats van teboekstelling van het zeeschip aan de plaats
van teboekstelling van het zeeschip grotere duurzaamheid garandeert dan andere oplossin-
gen moet toch rekening worden gehouden met de mogelijkheid van dubbele teboekstelling.
Ook is niet volkomen uit te sluiten dat dubbele teboekstelling plaatsvindt, bij voorbeeld
doordat Nederland de uitschrijving niet toestaat, maar een ander land wel inschrijving
aanvaardt (men zie art. 8.3.7). Zonder voor alle gevallen met name van dubbele teboekstel-
ling een regel te geven, wijst het ontwerp het ogenblik van de aanvang van het faillissement
of de uitwinning aan als het tijdstip waarnaar bestaan, omvang en gevolgen van het
voorrecht moeten worden beoordeeld.’

Het recht van de staat waar het schip teboek staat ten tijde van de executie, bepaalt
dus welke vorderingen een recht van voorrang hebben en welke rang de vorderingen
onderling innemen. Dit is in overeenstemming met de opvatting van Cleveringa57

over dit onderwerp. Hij stelt daaromtrent:

‘Aan dit systeem kleeft de moeilijkheid, welke vlag men de doorslag moet laten geven, als
het schip van nationaliteit verandert. Men zal dan wel moeten letten op de vlag ten tijde
der executie; zou men toch acht willen slaan op de vlag bij het ontstaan der inschuld, dan
komt men te staan voor een onoplosbare kwestie, als de ene schuld, ontstaan onder de
oude vlag, naar de wet van die vlag, gaat boven een andere schuld, ontstaan onder de
nieuwe vlag, maar deze laatste schuld, naar haar vlaggewet, gaat boven eerstgenoemde
schuld.’

Door de gelding van de lex registrationis ten tijde van de executie is het mogelijk
dat schuldeisers die een bevoorrechte vordering met een hoge rang hadden naar het
recht van de staat waar het schip teboek stond toen hun vordering ontstond, hun
gunstige positie verliezen bij wijziging van de teboekstelling. Ondanks het vrij vaste
aanknopingspunt dat de registratie van een schip biedt, bestaat ook bij toepassing van
de lex registrationis voor de schuldeisers geen volledige rechtszekerheid. Bij de
toepasselijkheid van de lex executionis op de vraag of een vordering bevoorrecht is
en de vraag wat de rangorde is, bestaat echter een veel grotere rechtsonzekerheid.

Tweede bezwaar tegen de lex registrationis: gebrek aan een genuine link
Door de mogelijkheid om schepen in te schrijven in open registers die niet vereisen
dat de schepen een bepaalde band met de registerstaat hebben, is een nauwe band

56 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
57 Cleveringa 1961, p. 131.
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tussen de lex registrationis en het schip niet gegarandeerd. Cleveringa58 stelt over
dit gebrek aan een genuine link tussen schip en toepasselijk recht:

‘Tegen het systeem der vlaggewet is ook aangevoerd,59 dat men, wilde men de deur niet
openen voor willekeur, geen rekening zal moeten houden met de feitelijk gevoerde vlag,
maar met die, welke het schip gerechtigd is te voeren; welke vlag dit is, beslist niet de
Nederlandse wet, maar elke wet voor zich en men zou dus het schip moeten toetsen aan
alle vlaggewetten, waarbij dan licht zou kunnen blijken, dat het schip onder meer dan één
vlag kan vallen. Deze tegenwerping is van weinig betekenis; de vraag behoeft slechts te
zijn, of de feitelijk gevoerde vlag ook terecht gevoerd wordt en deze vraag behoeft maar
aan één wet te worden getoetst. Bij het toezicht, dat elk land over zijn vlag houdt, zal zij
dan wel niet dan bij hoge uitzondering ontkennend behoeven te worden beantwoord; in
zulk een uitzonderingsgeval zou men dan, waar het een voor elke staat aantastbaar schip
zou gelden, hier te lande het Nederlandse recht kunnen gaan toepassen.’

In de huidige scheepvaartpraktijk is de situatie echter anders. staten met een open
register staan toe dat schepen worden ingeschreven die nauwelijks of geen band hebben
met de registerstaat. In die gevallen leidt toepassing van de lex registrationis niet tot
de toepassing van een rechtsstelsel dat nauw met de goederenrechtelijke rechten op
het schip is verbonden. Boonk60 is mede op basis van de mogelijkheid van het ontbre-
ken van een genuine link tussen het schip en de registerstaat een tegenstander van
de toepassing van de lex registrationis op de voorrang en de rangorde van een vorde-
ring op het schip.

Derde bezwaar tegen de lex registrationis: erkenning van onbekend voorrecht
Cleveringa61 stelt over het feit dat toepassing van de lex registrationis ertoe leidt
dat de rechter vreemde voorrechten tot op zekere hoogte dient te erkennen simpelweg:

‘Dat het stelsel der vlaggewet kan leiden tot de erkenning van een voorrecht, dat onbekend
is in de wet van de rechter, die de rangorde opmaakt, is juist, doch het levert geen enkel
bezwaar op.’

Polak62 tilt zwaarder aan het gevolg dat zekerheidrechten die niet bestaan in het
Nederlandse gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten door toepassing van de
lex registrationis toch kunnen worden erkend in Nederland. Hij stelt daartoe:

‘Hoewel de uitgangspunten van het wetsvoorstel op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken,
vraag ik mij af of de wetgever zich de theoretische en praktische consequenties van zijn
voorstel heeft gerealiseerd. Het voorgestelde art. 3 lid 2 noopt de executierechter om hem
onbekend buitenlands goederenrecht toe te passen. Bovendien wordt aldus voor een beperkte

58 Cleveringa, Zeerecht, 1961, p. 131.
59 Van Opstall 1932, p. 306.
60 Boonk 1998, p. 101.
61 Cleveringa 1961, p. 131.
62 M.V. Polak 1991, p. 642.



Deel I 137

categorie goederen – te weten te boek gestelde schepen – de mogelijkheid geïntroduceerd
dat een in Nederland gelegen goed rechtstreeks door buitenlandse zekerheidsrechten wordt
beheerst. Dat is een forse inbreuk op de onder 5. en 6. beschreven hoofdregel van inter-
nationaal goederenrecht, dat op in Nederland gelegen goederen alleen goederenrechten
naar Nederlands recht kunnen bestaan.’

Hensen63 is één van de weinigen die meteen kritiek uitte op de toepassing van de
lex registrationis op de rangorde zoals is bepaald in art. 3 Wet conflictenrecht zee-
recht.64 Hij stelt daartoe:

‘Het is teleurstellend dat voor wat betreft het ipr inzake de veiling van schepen de opstellers
van het wetsvoorstel nr. 21 054 niet op dezelfde wijze oog hebben gehad voor de praktische
kanten van de scheepsexecutie.
Tot nu toe geldt in het ongeschreven ipr het gebruik dat voor wat betreft de rangregeling
vrijwel altijd de door het Nederlands recht in art. 318 e.v. WvK gegeven volgorde wordt
gehanteerd. Vergelijk bijvoorbeeld M. Claringbould, in: Arrest of Ships-2, Lloyd’s of London
Press, 1986, p. 69, of W. Verhoeven, in : Maritime Law Handbook, Kluwer Law and
Taxation Publishers, The Netherlands, 1987, p. 14) Dit gebruik sluit aan bij de procedurele
aard van de gedwongen verkoop, waar de rangregeling een onderdeel van is. Algemeen
geldt nu eenmaal de regel, ook buiten Nederland, dat het procesrecht wordt beheerst door
de lex fori, dat wil zeggen, het eigen recht van de autoriteit waarvoor de procedure plaats
vindt. Volgens het wetsvoorstel (artikel 3) zal deze eenvoudige regel worden vervangen
door een conflictregel die als uitgangspunt heeft dat de rangregeling geschiedt volgens
het recht van de staat waar het schip te boek staat (de vlaggestaat). Een dergelijke bepaling
zal de executerende autoriteit (nu de rechtbank, straks wellicht de notaris) dwingen om
steeds na te gaan welke de te hanteren rangorde van de vordering is volgens het recht
van de vlaggestaat. De rechtbank of notaris wordt zo wel gedwongen tot een grote kennis
van de inhoud van buitenlandse rechtsstelsels. Vrijwel alle hier te veilen zeeschepen voeren
een buitenlandse vlag. In de praktijk zal het veelal gaan om landen met een niet zeer
toegankelijk rechtsstelsel. Zoals in de memorie van toelichting wordt vermeld, wijkt de
voorgestelde regeling af van die van het op 27 mei 1967 te Brussel gesloten Verdrag tot

63 Hensen 1990, p. 18-19.
64 Tetley (Tetley 1994, p. 583-584) betreurt eveneens de oplossing uit art. 3 Wet conflictenrecht

zeerecht. Het feit dat een voorrecht zowel door de lex registrationis als de lex causae moet worden
erkend ziet hij als een inbreuk op de bescherming van bijvoorbeeld de leveranciers van ‘necessaries’
aan het schip. Het aan hen aanvankelijk toegekende voorrecht moet ook bekend zijn in de lex
registrationis wil het in Nederland erkend worden.Tetley begrijpt niet hoe art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht in overeenstemming kan zijn met het EVO nu het EVO in art. 3 en art. 4 het gekozen dan
wel het nauwst verbonden recht aanwijst op een ‘necessaries’ contract. Tetley ziet mijns inziens
hier over het hoofd dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht niet de verbintenisrechtelijke aspecten
van de overeenkomst beheerst maar het verhaal en de voorrang verbonden aan een recht voortvloeiend
uit bijvoorbeeld een overeenkomst. Tetley acht voorts art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht in
strijd met art. 10 lid 1 sub c van het EVO dat betrekking heeft op de gevolgen van niet-nakoming.
Tetley meent dat een scheepsvoorrecht onder de gevolgen van niet-nakoming valt en op grond van
art. 10 lid 1 sub c EVO zou een scheepsvoorrecht daarom door het op het contract toepasselijke
recht moeten worden beheerst. Naar art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht moet echter een dubbele
test toegepast worden, zowel de lex registrationis als de lex causae moeten aan de vordering een
voorrecht toekennen.
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éénmaking van enige regels met betrekking tot voorechten en hypotheken op zeeschepen.
Dit verdrag geeft een conflictregel met betrekking tot de rangregeling die overeenstemt
met het huidige gebruik in het Nederlandse ipr. In kringen van Nederlandse scheepshypo-
theekbanken bestond verzet tegen het Brusselse verdrag, dat daarom wel niet door Neder-
land zal worden geratificeerd.
De nieuwe conflictregel sluit volgens de memorie van toelichting wel aan bij de regeling
die is opgenomen in Protocol nr. 2 (bedoeld zal zijn nr.1) betreffende zakelijke rechten
op binnenschepen, behorende bij het Verdrag van Genève van 28 januari 1965 inzake de
teboekstelling van binnenvaartschepen. (Trb. 1966, 228). Nederland is partij bij dit verdrag
sinds 14 november 1974. Het komt mij voor dat de opstellers van het wetsvoorstel hierbij
over het hoofd hebben gezien dat het uitgangspunt van het Verdrag van Genève de unificatie
van het materiële recht is. Gegeven deze unificatie tussen verdragsstaten is een ipr-regeling
al minder relevant. Indien deze ipr-regeling dan verwijst naar het recht van een andere
verdragsluitende staat is dat aanvaardbaar. Wat nu wordt voorgesteld is een universalisering
van de conflictregel, die tot gevolg heeft dat voor de rangregeling het recht van de vlagge-
staat zal gelden voor alle schepen, dus ook voor zeeschepen, waar dan ook ingeschreven.
Voor die staten die zich graag profileren als Flag of Convenience zal dit aansporing zijn
om in hun interne recht de regel op te nemen dat een hypotheek de hoogst denkbare
voorrang heeft. Zij kunnen dit gemakkelijk doen omdat zij geen partij zijn bij het unificatie-
verdrag van Genève en bovendien omdat dat verdrag niet voor zeeschepen geldt. De
(Nederlandse) scheepshypotheekbanken zullen wel bevorderen dat de door hen gefinancierde
schepen in die Staten worden ingeschreven. Dat is de logische consequentie van een weinig
doordacht wetsvoorstel.’

In de Memorie van Antwoord65 is als volgt op de kritiek van Hensen gereageerd:

‘Dat de voorgestelde regel er toe leidt dat de bij de executie betrokken notaris en rechter
zich de kennis van het toepasselijke recht moeten eigen maken en dat zulks meer inspanning
vergt dan de toepassing van het eigen recht kan geredelijk worden toegegeven, maar dit
algemene bezwaar tegen het toepassen van vreemd recht geldt uiteraard steeds in het
internationaal privaatrecht. Instellingen als het Internationaal Juridisch Instituut of het
Notarieel Juridisch Bureau kunnen hier de helpende hand bieden. Het bezwaar kan nooit
de doorslag geven bij de keuzen waarvoor de wetgever staat wanneer hij streeft naar de
opstelling van regels die een doelmatige en rechtvaardige regeling van het rechtsverkeer
moeten bewerkstelligen.’

Prisse66 acht de vrees van Hensen dat het systeem van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht veel extra kennis van de rechter vereist gegrond omdat de rechter zich naast
het recht dat de vordering beheerst ook in het recht van de plaats der teboekstelling
moet verdiepen. De angst van Hensen inhoudende dat landen met open registers in
hun wetgeving de hypotheek de hoogst denkbare voorrang zullen geven ter bevordering
van de registratie aldaar, acht Prisse ongegrond. Zij stelt daartoe in de eerste plaats
dat de boven hypotheek gerangschikte vorderingen internationaal aanvaard zijn en

65 Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 4.
66 Prisse 1995, p. 20.
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in de tweede plaats dat de openbare-orde-exceptie gemaakt kan worden ten bate van
de litigieuze voorrechten als het voorrecht uit arbeidsovereenkomst van de kapitein
en de bemanning.

5.4.2.3 Waardering van de toepassing van de lex registrationis op de vraag of aan
een vordering een recht van voorrang is verbonden en op de vraag naar de
rangorde

Samengevat biedt de toepassing van de lex registrationis rechtszekerheid voor de
scheepseigenaar en de crediteuren van het schip omdat van te voren is na te gaan
wat de waarde is van een op het schip gevestigd hypotheekrecht of andere aan het
schip verbonden voorrechten. Deze rechtszekerheid wordt echter ondermijnd bij
wijziging van de teboekstelling naar een staat met een recht dat een andere invulling
geeft aan de voorrechten. Een nadeel aan de toepassing van de lex registrationis is
dat de executierechter vreemd recht moet toepassen op het bestaan en de rangorde
van vreemde voorrechten. Vragen rijzen in dat geval of voorrechten uit de lex registra-
tionis die de lex executionis niet kent wel in het land van executie kunnen worden
erkend.

Het feit dat in het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 de lex registrationis als
toepasselijk recht op de rangorde wordt aangewezen is mijns inziens op zichzelf
onvoldoende rechtvaardiging om die conflictregel ook op zeeschepen toe te passen.
Binnenschepen zijn hier namelijk niet te vergelijken met zeeschepen. In de eerste plaats
geldt dat het Geneefs binnenvaartverdrag een beperkt formeel toepassingsgebied heeft
in de zin dat het alleen van toepassing is op schepen die in een verdragsstaat zijn
geregistreerd. De aanwijzing van de lex registrationis op de rangorde voorzover dat
niet in strijd komt met het verdrag levert dan weinig problemen op omdat tussen het
materiële recht van de verdragsstaten nog weinig verschillen kunnen bestaan omdat
zij anders in strijd met het verdrag zouden handelen. Daarnaast geldt dat binnenschepen
in tegenstelling tot zeeschepen niet zijn geregistreerd in exotische landen. De inhoud
van het recht van Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland is voor de betrok-
ken personen veel eenvoudiger te achterhalen dan bijvoorbeeld het recht van Vanuatu
of de Bahamas.

De toepasselijkheid van de lex registrationis op de rangorde is, in tegenstelling
tot wat in de Memorie van Toelichting67 bij art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht staat,
echter ook in overeenstemming met art. 2 van het Brussels verdrag inzake scheepsvoor-
rechten en scheepshypotheken van 1967 en overigens ook met art. 2 van het Geneefs
verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993. Mijns inziens
verdient de toepassing van de lex registrationis op de rangorde en de voorrang van
vorderingen aanbeveling vanwege de rechtszekerheid die dit recht biedt. De voordelen
van rechtszekerheid voor zowel de scheepseigenaar als de crediteuren wegen mijns
inziens zwaarder dan de nadelen van het mogelijk ontbreken van een genuine link
tussen schip en registerstaat. Bovendien is het niet zo dat scheepseigenaren door de

67 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 8.
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toepasselijkheid van de lex registrationis zullen gaan forumshoppen voor een staat
dat een voor hen gunstig recht betreffende de voorrang van vorderingen kent. De keuze
van een scheepseigenaar voor een register is niet gebaseerd op de inhoud van het
executierecht van een registerstaat maar op de inhoud van het belastingrecht en de
door de vlaggestaat gehanteerde veiligheids- en milieuvoorschriften.

5.4.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex executionis
op het recht van voorrang en de rangorde

5.4.3.1 Argumenten voor de toepassing van de lex executionis op het recht van
voorrang

Boonk68 is een voorstander van de toepassing van de lex executionis op de vragen
naar de voorrang en de rangorde van vorderingen. Toepassing van de lex executio-
nis69 heeft als voordeel dat de executierechter zijn eigen recht kan toepassen en niet
wordt geconfronteerd met het recht van registerstaten waarvan de inhoud moeilijker
toegankelijk is.

Met de invoering van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is in het Nederlandse
conflictenrecht voor het zeeschip de uitsluitende toepassing van de lex executionis
verworpen. In het Engelse conflictenrecht is de toepassing van de lex executionis op
voorrechten echter nog steeds gebruikelijk. De toepasselijkheid van het recht van de
forumstaat wordt daar verklaard met het argument dat vragen omtrent voorrang en
verhaal als procedurele vragen zijn te beschouwen waarvoor toepassing van de lex
fori of de lex executionis gebruikelijk is.70 Het conflictenrecht zoals dat wordt gehan-
teerd in het Verenigd Koninkrijk is voor de scheepvaartpraktijk van belang omdat
een groot deel van de zeerechtelijke geschillen in Londen worden beslecht. Vanwege
dit belang wordt nader ingegaan op het Engelse conflictenrecht ten aanzien van
scheepsvoorrechten.

68 Boonk 1998, p. 100-103.
69 In de Maritime Code van de Volksrepubliek China wordt de lex executionis toepasselijk geacht

op scheepsvoorrechten. In art. 272 is neergelegd: ‘The law of the place where the court hearing
the case is located shall apply to matters pertaining to maritime liens.’ Zie: Li en Ingram, 2002,
p. 57-60; zie voor de tekst van het wetboek p. 109.

70 Philip stelt hierover: ‘The application of the law of the forum, i.e. the law where it is sought to
enforce the lien, may be seen as the result of the general lex fori tendency but can also be supported
conceptually. This, in English law, where lex fori seems to be applied to the existence of maritime
liens, the original explanation was that the lien was characterised as a procedural remedy rather
than as a rule of substance. The law of the forum is normally always applied in procedural matters.’
A. Philip in: Comité Maritime International 1984.



Deel I 141

Engels conflictenrecht71

Naar het commune Engels conflictenrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen
de ‘substantive’ onderwerpen, welke door de lex causae worden beheerst, en de
‘procedural’ vragen, welke door de lex fori worden beantwoord.

Oorspronkelijk werd het bestaan van een maritime lien door de Engelse rechter als
een procedureel onderwerp beschouwd en daarom werd daarop de lex fori toegepast.72

De toepasselijkheid van de lex fori wordt duidelijk naar voren gebracht in The Mil-
ford.73 In The Milford-zaak ging het om de vraag welk recht toepasselijk is op de
vraag of aan een loonsvordering van de kapitein zowel een lien op het schip als een
lien op de vracht is verbonden. Dr Lushington74 oordeelde over het bestaan van een
lien:

‘(…) it is a question of remedy, not of contract at all (…) the remedy must be according
to the law of the forum in which it is sought.’

Geoordeeld werd dat de toepassing van de lex contractus onwenselijk zou zijn omdat
de rechter in zou moeten gaan op de inhoud van een vreemd recht. In latere uitspraken
wordt echter wel gekeken naar het recht dat toepasselijk is op de vordering waaraan
mogelijk een lien is verbonden.

In The Colorado75 ging het om de vraag naar het recht van voorrang van een Engelse
leverancier van scheepsbenodigdheden en een Franse hypotheekhouder op een Frans
schip. Naar Frans recht zou het recht van hypotheek in rang na de vordering met
betrekking tot de scheepsbenodigdheden gaan. Naar Engels recht echter heeft de
hypotheekhouder geen maritime lien maar slechts een statutory right in rem. De Court
of Appeal oordeelde dat de hypotheekhouder een recht van voorrang had. Onduidelijk
is nu of uit dit arrest kan worden afgeleid dat de Court of Appeal het bestaan van
een maritime lien naar de lex contractus heeft beoordeeld en vervolgens de rangorde
van beide vorderingen heeft vastgesteld aan de hand van de lex fori.76 Vaststaat in
ieder geval dat in latere uitspraken77 weer de lex fori is toegepast op de erkenning
van een maritime lien.

71 Comité Maritime International 1984, p. 61-66 (liens) en 98-99 (mortgages); Mandaraka-Sheppard
2001, p. 363-370.

72 The Milford (1858) Swab. 362; The Jonathan Goodhue (1859) Swab. 524; The Tagus [1903] p.
44; The Zigurds [1932] p. 113; The Tolten [1946], p. 135 CA; The Acrux [ 1965] 1 Lloyd’s Rep.
565.

73 The Milford (1858) Swab. 362.
74 The Milford (1858) Swab. p. 366.
75 The Colorado [1923] 14 Lloyd’s law report 251. Zie hierover: W. Tetley, USFMLJ, 1996, p. 32-33.
76 Thomas 1980, p. 326-327.
77 The Zigurds [1932] p. 113; The Acrux [ 1965] 1 Lloyd’s Rep. 565.
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In de Halcyon Isle-zaak78 was sprake van een Brits schip waarop een ‘mortgage’
was gevestigd. Het schip werd gerepareerd bij een werf in New York. Na de reparatie
maar voor de betaling daarvan vaart het schip weg. De hypotheekhouder legt beslag
op het schip in Singapore. De vraag waar het in de Halcyon Isle-zaak om ging was
of de maritime lien, die was ontstaan op grond van gebeurtenissen in een andere
jurisdictie, erkend moest worden in de forumstaat waar de verdeling van het fonds
plaatsvond. Lord Diplock79 stelt in deze Halcyon Isle-zaak dat de toepassing van
de lex causae op verschillende voorrechten op een schip tot problemen leidt omdat
dan verschillende rechtsstelsels naast elkaar van toepassing kunnen zijn. Hij stelt:

‘In the case of a ship, however, the classification of claims against her former owners for
the purpose of determining priorities to participate in the proceeds of her sale may raise
a further problem of conflict of laws, since claims may have arisen as a result of events
that occurred, not only on the high seas, but also within the territorial jurisdictions of a
number of different foreign States. So the lex causae of one claim may differ from the lex
causae of another, even though the events which gave rise to the claim in each of those
foreign States are similar in all respects, except their geographical location; the leges
causarum of various claims, of which, under English conflict rules, the “proper law” is
that of different States, may assign different legal consequences to similar events. So, the
court distributing the limited fund may be faced, as in the instant case, with the problem
of classifying the foreign claims arising under differing foreign systems of law in order
to assign each of them to the appropriate class in the order of priorities under the lex fori
of the distributing court.’

Geoordeeld wordt daarom dat de vraag naar de voorrang van een vordering naar de
lex fori moet worden beantwoord omdat het als een vraag van procedurele aard wordt
beschouwd. Lord Dip lock80 stelt daartoe:

‘(…) in principle, the question as to the right to proceed in rem against a ship, as well
as priorities in the distribution between competing claimants of the proceeds of the sale
in an action in rem in the High Court of Singapore, falls to be determined by the lex fori,
as if the events that gave rise to the claim had occurred in Singapore,’

Als een gevolg van de toepassing van het Engelse recht komt de vordering van de
hypotheeknemer (de bank) voor de vordering van de scheepsreparateurs.

Naar het commune Engelse conflictenrecht81 wordt dus de lex fori toegepast op de
vraag naar de voorrechten en de rangorde. Een maritime lien wordt als een ‘remedy’,
een procedurele, in plaats van een ‘substantive’ kwestie beschouwd, en wordt daarom

78 Halcyon Isle [1981] 2 LL.R 325, p. 330,. Zie hierover onder meer: Carter 1984, p. 207-212; Meeson
2000, p. 131-133.

79 [1981] AC 221 (PC), p. 230.
80 [1980] 2 Lloyd’s Rep. 322. [1981] AC 221, p. 242.
81 Mukherjee 2003, p. 553-554; Tetley 1994, p. 551, 569-573. Zie bijvoorbeeld: The Tolten [1946]

P. 135, p. 145; The Milford (1858), Swab. 362; The Tagus [1903] P. 44; The Colorado [1923] 14
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naar de lex fori beoordeeld. De lien wordt gezien als een recht dat zich als het ware
in een slapende toestand bevindt en pas daadwerkelijk werking krijgt op het moment
dat een procedure wordt begonnen. De consequentie van deze methode is dat schuld-
eisers die naar de lex causae van hun vordering een bevoorrechte vordering hebben
bij executie van het schip in Engeland het risico lopen dat hen geen beroep op die
bevoorrechte positie toekomt omdat aan hun vordering naar Engels recht mogelijk
geen lien is verbonden.

Uit de opinie van de dissenting minority bij de Halcyon Isle-zaak en uit de
literatuur82 zijn punten van kritiek op de toepasselijkheid van de lex executionis af
te leiden. De dissenting minority83 stelt dat de toepassing van de lex executionis
tot een onrechtvaardig resultaat voor de schuldeisers leidt. De dissenting minority
stelt daartoe:

‘The question is: does English law, in circumstances such as these, recognise the maritime
lien created by the law of the USA, that is, the lex loci contractus, where no such lien exists
by its own internal law? In our view, the balance of authorities, the comity of nations,
private international law and natural justice, all answer in the affirmative. If this be correct,
the English law (the lex fori) gives the maritime lien created by the lex loci contractus
precedence over the mortgagee’s mortgage. If it where otherwise, injustice would prevail.
The ship-repairers would be deprived of their maritime lien, valid as it appeared to be
throughout the world, and without which they would obviously never have allowed the ship
to sail away without paying a dollar for the important repairs upon which the ship-repairers
had spent a great deal of time and money and from which the mortgagees obtained substan-
tial advantages.’

De dissenting minority is dus van oordeel dat de toepassing van de lex executionis
en het niet erkennen van een buitenlands voorrecht een ontkenning van het internatio-
naal privaatrecht inhoudt. Daartoe wordt gesteld:

‘A maritime lien is a right of property given by way of security for a maritime claim. If
the Admiralty Court has, as in the present case, jurisdiction to entertain the claim, it will
not disregard the lien. A maritime lien validly conferred by the lex loci is as much part
of the claim as is a mortgage similarly valid by the lex loci. Each is a limited right of

Ll.L. Rep. 251 (C.A.). Er werd naar Frans recht als lex loci contractus geoordeeld dat de hypothèque
vergelijkbaar was met de Engelse maritime lien. Vervolgens werd de rang beoordeeld naar de lex
fori. Hetzelfde systeem is gehanteerd in de Canadese uitspraak Ioannis Daskalelis [1974] 1 Lloyd’s
Rep. 174.

82 Tetley meent dat de rechter het bestaan van internationaal privaatrecht ontkent door de lex fori toe
te passen. Daarnaast leidt deze toepassing tot forum shopping, door middel van het leggen van beslag.
De minderheidsopvatting bij the Halcyon Isle drukt dit heel mooi uit:
‘(…)The lien travels with the claim and the claim travels with the ship. It would be a denial of history
and principle, in the present chaos of the law of the sea governing the recognition and priority of
maritime liens and mortgages, to refuse the aid of private international law.’. W. Tetley, International
Conflict of Laws, 1994, p. 571. Zie ook: Tetley 1989, p. 12;. Jackson 2000, p. 433 en 453-454.
Anders: Cohen 1987, p. 154-155.

83 Zie het arrest op p. 246-247 en 250.
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property securing the claim. The lien travels with the claim, as does the mortgage; and
the claim travels with the ship. It would be a denial of history and principle, in the present
chaos of the law of the sea governing recognitions and priority of maritime liens and
mortgages, to refuse the aid of private international law.’

In latere uitspraken is op de toepasselijkheid van de lex executionis een uitzondering
gemaakt in het geval twee buitenlandse eisers uit dezelfde buitenlandse jurisdictie
zijn betrokken onder hetzelfde vreemde recht. In dat geval past de Engelse rechter
de rangorde van dat vreemde recht toe.84

5.4.3.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex executionis op de vraag of een
vordering bevoorrecht is en op de rangorde

Voor de Wet conflictenrecht zeerecht werd als gezegd naar Nederlands conflictenrecht
de rangorde van een vreemd voorrecht beoordeeld naar de lex executionis. Kosters85

schrijft hierover het volgende:

‘Ten bewijze echter, dat meerdere der bovengestelde regelen ook toepassing kunnen vinden
op het scheepvaartrecht, is te halen het geval, dat een schip van vreemde nationaliteit hier
te lande verkocht wordt. Onze rechtspraak beslist de vraag, welke vorderingen bevoorrecht
zijn en in welke rangorde, naar de wet van de ligging, de Nederlandse dus. Betreft het
nu in den vreemde verworven conventioneele rechten op het schip, door inschrijving der
desbetreffende akte in de betrokken buitenlandsche scheepsregisters gevestigd, dan kunnen
die rechten in Nederland erkenning vinden, als zij in aard en strekking gelijksoortig zijn
aan de Nederlandsche scheepshypotheken, onverschillig, of al op sommige punten afwijkin-
gen bestaan; een erkenning echter in dier voege, dat de vreemde rechten beschouwd worden
als scheepshypotheken in de zin der Nederlansche wet, zoodat zij overeenkomstig die wet
rang nemen en verdere gevolgen hebben.’86

Voorrechten die werden beheerst door buitenlands recht, zoals een lien, moesten bij
executie dus worden ingepast in het Nederlandse systeem van voorrechten en verhaals-
rechten. Lukte een dergelijke inpassing niet dan kwam het naar vreemd recht ontstane
voorrecht in Nederland geen voorrang en verhaal toe.87 Als voorbeeld hiervan dient
de zaak King Richard van de Rechtbank Middelburg.

84 The Cape Sounion [1990] 2 Lloyd’s Rep. 329, p. 331.
85 Kosters 1917, p. 724-725.
86 Zie voor een Britsche mortgage: Rb. Rotterdam 3 januari 1913, W.v.h.R. nr. 9525; Hof Den Haag

24 december 1915, W.v.h.R. nr. 9908.
87 Hof Den Haag 28 april 1978, NJ 1981, 16 (The Citizens & Southern National Bank/Granadex SA

e.a.); Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia VI); Rb. Rotterdam 18 november 1983,
S&S 1983, 77 (Maratha Mariner); Rb. Middelburg 2 januari 1985, S&S 1985, 86 (King Richard);
Rb. Rotterdam 7 oktober 1985, S&S 1986, 66 (Reefer (ex Ocean Freah)); Pres. Rb. Rotterdam 12
november 1991, S&S 1992, 68 (Knightbridge (ex Bos Catalyst)); Rb. Rotterdam 4 december 1992,
S&S 1993, 38 (Mara S (ex Marmara S)).
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King Richard
In de zaak King Richard88 die speelde voor de Rechtbank Middelburg gaat het om
de vraag of een verhaalsrecht op de opbrengst van de met het schip de King Richard
vervoerde kolen voorrang heeft boven een pandrecht van een bank.

De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door een vervoerovereenkomst.
De partijen verschillen van mening over de vraag welk recht op die overeenkomst
van toepassing is. Duidelijke aanknopingspunten ontbreken: een Belgische vervrachter,
een Zwitserse bevrachter, de mogelijkheid van vervoer naar Amsterdam of Antwerpen
of een daartussen gelegen haven, datering van de vervoerovereenkomst te Bremen
in de Duitse Bondsrepubliek, en, in het onderhavige geval, vervoer met een schip
met Engelse vlag. De rechtbank is van oordeel dat onder die omstandigheden op de
vervoerovereenkomst het recht van de Verenigde Staten van Amerika moet worden
toegepast, waar alle reizen onder verband van de vervoerovereenkomst moesten
plaatsvinden vanuit de Verenigde Staten, en in de vervoerovereenkomst nadrukkelijk
wordt verwezen naar de ‘USA Clause Paramount’ hetgeen betekent dat het Verdrag
ter vaststelling van eenvormige regelen betreffende het cognossement, gesloten te
Brussel op 25 augustus 1924 (Trb. 1953, 109), zoals geïncorporeerd in de Amerikaanse
wetgeving, op de overeenkomst van toepassing is.

De Rechtbank Middelburg oordeelt dat naar Amerikaans recht rechtsgeldig een
‘lien on the cargo’ terzake van vracht en overliggeld is bedongen. De vraag is nu
echter of die lien in Nederland kan worden uitgeoefend en welke rechtsgevolgen die
uitoefening heeft. Eerst stelt de rechtbank vast dat die vraag in beginsel naar Neder-
lands recht als het recht van de loshaven dient te worden beoordeeld. De rechtbank
vult daarbij echter aan dat het naar vreemd recht bestaande verhaalsrecht of voorrangs-
recht wel dient te passen in het Nederlandse stelsel alvorens het hier daadwerkelijk
kan worden uitgeoefend.

De Rechtbank Middelburg maakt hier dus een onderscheid tussen het bestaan van
een zekerheidsrecht en de uitoefening van een zekerheidsrecht. Op het bestaan van
het recht wordt de lex causae toegepast en op de uitoefening wordt de lex rei sitae
toegepast. Deze methode van de Rechtbank Middelburg heeft later als voorbeeld
gediend voor de rechtbank en het hof in de zaak Leyland DAF/De Rooy inzake het
toepasselijke recht op een retentierecht op vrachtauto’s. Deze uitspraken van de
rechtbank en het hof dienden vervolgens als inspiratie voor de Staatscommissie voor
het IPR bij het opstellen van een conflictregel voor het retentierecht zoals neergelegd
in art. 4 ontwerp-WCG. De Hoge Raad heeft daarna dit art. 4 ontwerp-WCG toegepast
in cassatie van dezelfde Leyland DAF/De Rooy-zaak toegepast. Tot slot is de kring
rond gemaakt nu in de lagere rechtspraak de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG
inmiddels ook weer op een zeeschip is toegepast.89 De afloop van de King Richard-
zaak zal eerst nog worden besproken en daarna zullen het Leyland DAF/De Rooy-
arrest en het advies van de Staatscommissie nader worden toegelicht.

88 Rb. Middelburg 2 januari 1985, S&S 1985, 86 (King Richard).
89 Zie: De Boer 2000.
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Na de vaststelling van het toepasselijke recht gaat de rechtbank Middelburg in de
zaak King Richard vervolgens in op de vraag of de Amerikaanse lien past binnen
het Nederlandse stelsel van verhaals- en voorrangsrechten. De rechtbank overweegt
aldus:

‘Naar Amerikaans recht heeft een “lien on the cargo” drie aspecten: dat van een retentie-
recht, dat van verhaalsrecht op de lading, ook als de lading niet tot het vermogen van de
vrachtdebiteur behoort, en dat van voorrecht.’

De rechtbank gaat vervolgens in op deze drie aspecten van de Amerikaanse lien, zijnde
een retentierecht, een verhaalsrecht en een voorrecht. Over de lien als retentierecht
zegt de rechtbank:

‘De “lien” als retentierecht mag naar Nederlands recht, als strijdig met het bij het eerste
lid van art. 493 K bepaalde, niet worden uitgeoefend.’

De rechtbank erkent de lien dus niet als retentierecht. Ten aanzien van de lien als
verhaalsrecht op de lading stelt de rechtbank:

‘De “lien” zou als recht tot verhaal op de lading, ook als die aan een ander dan de debiteur
toebehoort, kunnen worden uitgeoefend, mits in overeenstemming met het bij art. 500 K
bepaalde en derhalve binnen een maand na de aflevering. Aangezien echter in het onder-
havige geval de lading, ten tijde van het beslag, eigendom was van Peter Energie AG,
behoeft dit aspect geen verdere bespreking.’

De rechtbank erkent in beginsel de lien als verhaalsrecht maar voegt daaraan toe dat
deze lien in dit geval geen verhaalsrecht biedt omdat de lading ten tijde van het beslag
niet in eigendom toebehoorde aan de debiteur. Anders is de situatie met betrekking
tot de lien als voorrecht. Daarover stelt de rechtbank:

‘De functie van voorrecht op de lading is in het onderhavige geval wel aan de orde,
aangezien het Nederlandse recht, blijkens het bij art. 318h K bepaalde, eveneens een
dergelijk voorrecht kent. Dat voorrecht is niet vervallen door de uitlevering van de lading
te Terneuzen (gelijk het recht van retentie, hadde het rechtskracht, teniet zou zijn gegaan
door uitlevering).
Anders dan de Bank stelt blijven de geloste goederen zolang zij nog als zodanig te vereen-
zelvigen zijn, het karakter van lading in de zin van art. 318h behouden. De stelling van
de Bank dat het voorrecht op de lading uitsluitend kan worden uitgeoefend zolang die lading
zich in het vervoerende schip bevindt, is onaanvaardbaar, aangezien het voorrecht op de
lading, en op de opbrengst daarvan, in het algemeen eerst na de lossing gerealiseerd zal
kunnen worden.’

De rechtbank verklaart dus dat een Amerikaanse possessory lien in beginsel in Neder-
land kan worden erkend als een voorrecht op de lading. De rechtbank verklaart
vervolgens voor recht dat aan de eiseres een voorrecht toekomt op de opbrengst van
de voormelde partij kolen, gelost uit het zeeschip ‘King Richard’, terzake van haar
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overliggeldvordering en afwijzing van de vordering tot het geven van een soortgelijke
verklaring voor recht met betrekking tot de vrachtvordering. Geen voorrecht wordt
echter toegekend aan de vordering uit vracht omdat op de cognossementen jegens
de bank was verklaard dat de vracht geheel was betaald.

Het belangrijkste nadeel van de toepasselijkheid van de lex executionis is de
rechtsonzekerheid die hierdoor ontstaat. De Staatscommissie90 voor het IPR onderkent
in haar advies ten aanzien van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de rechtsonzekerheid
die toepassing van de lex executionis met zich meebrengt. Zij stelt daartoe:

‘Tegen de lex executionis als aanknopingspunt bestaat vooral het bezwaar, dat zij de
rangorde laat wisselen al naar gelang de plaats van de executie. Dat kan tot ongewenst
“forum shopping” aanleiding geven in dier voege dat een schuldeiser in een bepaald land
een executie uitlokt om te profiteren van de hoge rang die het recht van dat land aan zijn
vordering toekent vergeleken met de rang die daaraan in andere landen wordt gegeven.
Ook nog afgezien van deze gevallen, wordt door de toepassing van de lex executionis een
toevalsfactor geïntroduceerd, die in strijd kan komen met wat de billijkheid vordert.
De rechtspraak die in het algemeen een zekere neiging heeft op de rangorde de lex executio-
nis toe te passen, heeft zich dan ook in een aantal gevallen genoodzaakt gezien op die
gedragslijn ter wille van de billijkheid een correctie aan te brengen door toepassing van
een ander recht, bij voorbeeld het recht van de vlag van het schip.’

De lex executionis doet af aan de rechtszekerheid van de scheepseigenaar en doet
af aan de bescherming van de hypotheekbank die bij toepassing van de lex executionis
kan worden geconfronteerd met veel boven hypotheek gerangschikte vorderingen.

5.4.3.3 Waardering van de toepassing van de lex executionis op de vraag of een
vordering bevoorrecht is en op de rangorde

De toepassing van de lex executionis kent zowel voor- als nadelen. Een voordeel van
de toepassing van de lex executionis is dat het door de executierechter eenvoudig
toepasbaar is. Wanneer de toepassing van het eigen recht van de rechter als regelt
wordt gesteld, wordt echter een wezenlijk kenmerk van het internationaal privaatrecht
ontkend. Dat wezenlijke kenmerk bestaat uit de mogelijkheid dat de rechter buitenlands
recht toepast. Voor de toepassing van het eigen recht van de rechter kunnen evenwel
rechtvaardigingsgronden bestaan bijvoorbeeld ingeval van spoedeisende zaken in kort
geding. Daarvan is hier echter geen sprake.

Een groot nadeel van de toepasselijkheid van de lex executionis op de vraag of
een vordering bevoorrecht is en op de vraag wat de rangorde is, wordt gevormd door
de rechtsonzekerheid die dit met zich meebrengt voor de schuldeisers. Deze rechts-
onzekerheid is het gevolg van de verschillen die tussen rechtsstelsels bestaan ten
aanzien van scheepsvoorrechten en scheepshypotheken. Bij het vestigen van een
zakelijk recht is namelijk nog niet duidelijk waar een eventuele executie zal plaatsvin-

90 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
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den. Door het gebrek aan een volledig internationaal eenvormig recht weten schuld-
eisers niet welke vorderingen bevoorrecht zijn en wat de onderlinge rangorde van
de vorderingen is. Omdat de plaats van executie van directe invloed is op de positie
die een schuldeiser inneemt, leidt de toepasselijkheid van de lex executionis tot
forumshopping.

Geconcludeerd kan worden dat de lex executionis onvoldoende rekening houdt
met het mobiele karakter van het zeeschip en daardoor de in het goederenrecht
bestaande behoefte aan rechtszekerheid miskent. Bij toepassing van de lex executionis
worden de belangen van zowel de scheepseigenaar als de schuldeisers die niet het
initiatief namen tot de executie onvoldoende in acht genomen. De toepassing van de
lex executionis op de voorrang en de rangorde van vorderingen leidt als gevolg van
deze onevenwichtige belangenafweging bij toepassing op het zeeschip dus niet tot
een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat en dient daarom te worden afge-
wezen.

5.4.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de lex causae

5.4.4.1 Argumenten voor de toepassing van de lex causae op het recht van voorrang

In art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht is bepaald dat aan een vordering die naar
het daarop toepasselijke recht niet op het schip bevoorrecht is geen voorrang wordt
toegekend. In de Memorie van Toelichting91 staat omtrent de ratio van deze medetoe-
passelijkheid van de lex causae slechts het volgende:

‘De ongewenste situatie dat een vordering ingevolge het recht van de plaats van teboekstel-
ling als bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt, hoewel zij naar het recht dat de
vordering beheerst niet bevoorrecht is, wordt door het laatste lid van het artikel geëcar-
teerd.’

De reden voor de wetgever om de lex causae ook toepasselijk te achten op de vraag
of een vordering bevoorrecht is, was dus gelegen in het streven om de zogenaamde
ongewenste situatie te vermijden dat een vordering die op dat ogenblik (van uitwin-
ning) volgens lex registrationis als bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt terwijl
zij dat volgens de lex causae niet is.

Mij is echter niet duidelijk wat er zo onwenselijk is aan de situatie dat een vorde-
ring op grond van de lex registrationis bevoorrecht is op het schip hoewel zij naar
de lex causae niet bevoorrecht is.92 Ik zie niet in waarom een schuldeiser aan het
recht van de staat waar de scheepseigenaar zijn schip heeft geregistreerd niet een
gunstiger positie zou mogen ontlenen dan hij ingevolge de lex causae heeft. De reder
noch de medeschuldeisers worden hierdoor overvallen omdat voor alle betrokkenen

91 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 8 (MvT).
92 Zie ook: Prisse 1995, p. 19 en Boonk 1998, p. 102-103.
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de lex registrationis van te voren bekend kan zijn. Hierenboven geldt ook nog het
voordeel dat de schuldeisers door alleen de lex registrationis toepasselijk te doen zijn
allemaal onder hetzelfde recht vallen. Het argument voor toepassing van de lex causae
inhoudende dat partijen verwachtingen ontlenen aan de inhoud van de lex causae
omtrent het bevoorrecht zijn, is hier niet geldig. Ook al is een vordering immers
bevoorrecht volgens de lex causae, dan dient alsnog de inhoud van de lex registrationis
te worden nagegaan om te weten of de vordering daadwerkelijk bevoorrecht is.

De toepassing van de lex causae op de vraag of aan een vordering een voorrecht
is verbonden heeft wel als voordeel dat er een nauwe band bestaat tussen het toepasse-
lijke recht en het voorrecht. Philip93 stelt hierover:

‘Where the maritime lien is not regarded as a procedural remedy, its seems natural to
look upon the rules regulating it as simply part of the rules applicable to a specific legal
situation and, therefor, to apply the law governing the underlying legal relationship (lex
causae) to the question whether the claim is secured by a maritime lien. Where the claim
is contractual the law applicable would under this theory be the lex contractus; where it
is a tort claim, the law applicable to the tort would also determine whether the claim is
secured by a maritime lien.’

Voor de debiteur en de crediteur van de vordering is bij toepassing van de lex causae
eenvoudig na te gaan of aan de vordering een voorrecht is verbonden. Van Brakel94

wijst op de rechtszekerheid die de toepassing van de lex causae aan de debiteur en
de crediteur van de vordering biedt:

‘Wat is echter de toepasselijke wet bij executie van vreemde schepen hier te lande? Dat
hier niet per se het Nederlandse executierecht behoeft te worden toegepast blijkt uit art.
318v K,95 hetwelk (indien dat nodig mocht zijn) op art. 580 Rv een uitzondering maakt.
Welke wet dan wèl geldt, is een betwist punt. De Nederlandse rechtspraak is wisselend,96

doch neigt tot toepassing van de Nederlandse wet als lex fori. In den vreemde verkregen
zakelijke verhaalsrechten worden dan veelal als de overeenkomstige Nederlandse rechten
behandeld.97 Er bestaat echter een stroming om de toepasselijkheid der Nederlandse wet
te beperken tot de gevallen waarbij Nederlandse belangen betrokken zijn of waarin de strijd
alleen schijnt te gaan tussen twee, onderling verenigbare, vreemde wetten, zodat de rechter
zich in die gevallen, waarin alle vorderingen ontstaan zijn onder heerschappij van hetzelfde
recht of van wetten, wier toepassing tot hetzelfde resultaat zou leiden, zich ook naar die

93 Comité Maritime International 1984, p. 63.
94 Van Brakel 1953, p. 212.
95 Zie: Rb. Rotterdam 29 maart 1935, W, 12985; NJ 1935, 1430 en Hof Den Haag 5 februari 1937,

1937, nr. 875.
96 Men zie de vier rangregelingen, vrijwel tegelijkertijd gemaakt door leden der Rotterdamse rechtbank

in NJ 1932, p. 234 e.v.
97 Van Opstall 1932, p. 305 e.v. Zie nog: Rb. Rotterdam 20 januari 1937, 1937, nr. 879.
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wet of wetten kan richten.98 Men kan dan zelfs de buitenlandse voorrechten, die geen
zakelijk karakter dragen, erkennen. De Nederlandse wet blijft dan buiten toepassing. Mijns
inziens verdient deze wijze van handelen toejuiching. Ook bij het tot stand komen van een
vordering rekent men met het daaraan door de op de overeenkomst toepasselijke wet,
verbonden voorrecht en als het doorzetten der lex fori geen practisch belang dient, is het
gewenst die verwachtingen zoveel mogelijk te verwezenlijken. Gelijk zo vaak is de keuze
der lex fori ook hier weinig meer dan een noodoplossing. Begrijpelijk is dan ook, dat een
sterke stroming is ontstaan, die t.a.v. als deze vragen het recht van de vlag wil zien toege-
past.99 Op die grondslag staat ook het tractaat van Brussel van 1926,100 waartoe Neder-
land evenwel niet is toegetreden.’

5.4.4.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex causae op de vraag of een vorde-
ring bevoorrecht is

Met het bovengenoemde voordeel van de toepassing van de lex causae is ook meteen
duidelijk wat een belangrijk nadeel is van de toepassing van de lex causae op de vraag
naar het bevoorrecht zijn. Het is namelijk ook voor anderen dan de debiteur en de
crediteur van een bepaalde vordering van belang te weten welke vorderingen een recht
van voorrang hebben op de executieopbrengst van het schip. Dit is immers van invloed
op de kans die andere crediteuren hebben om hun vorderingen vergoed te zien. De
toepassing van enkel de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht is, houdt
onvoldoende rekening met de belangen van andere schuldeisers.
Toepassing van de lex causae op de rangorde is zoals eerder reeds gezegd eveneens
te verwerpen omdat dit praktisch zeer bezwaarlijk is indien er meer vorderingen op
het schip zijn die door van elkaar afwijkende rechtsstelsels worden beheerst. Onduide-
lijk is dan welk recht de rangorde bepaalt.

5.4.4.3 Waardering van de toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering
bevoorrecht is en op de rangorde

Uit de Parlementaire Geschiedenis van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht blijkt niet
overtuigend wat de ratio is voor dit artikellid als gevolg waarvan aan een vordering
die naar de lex causae niet op het schip bevoorrecht is, geen voorrang wordt toegekend
ook al kent de lex registrationis dat recht wel toe.

De toepassing van de lex causae kent in de praktijk voordelen voor bepaalde
partijen maar ook nadelen voor andere personen. De toepassing van de lex causae
van een vordering biedt voordelen aan de debiteur en de crediteur van die specifieke

98 Zie Rb. Rotterdam 5 mei 1924, W, 11245, NJ 1925, 907; N.R.I.P.R. p. 381, Rb Rotterdam 23 februari
1928, W. 11822; NJ 1928, 778; N.R.I.P.R. p. 402 die door de wet van de plaats, waar de schuld
gevestigd is, volgen. De vier rangregelingen van de Rotterdamse rechtbank in NJ 1932, p. 234 e.v.
komen feitelijk vrijwel tot hetzelfde resultaat, als waartoe toepassing der in de tekst uiteengezette
gedachtegang zou leiden, al stellen zij alle een verschillend beginsel voorop.

99 Zie: Cleveringa 1961, p. 108 e.v.
100 Van Opstall 1932, p. 327; het verdrag trad in werking in 1931.



Deel I 151

vordering doordat zij de inhoud van de lex causae kennen. De toepassing van de lex
causae komt tegemoet aan hun belang bij rechtszekerheid. Tegelijkertijd houdt de
lex causae, als gevolg van het bestaan van verschillen tussen het recht van verschillen-
de Staten, onvoldoende rekening met het belang bij rechtszekerheid van andere
schuldeisers. Vanwege het gebrek aan kenbaarheid van de lex causae voor derden
is de enkele toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht
is daarom niet doelmatig en rechtvaardig. De lex causae kan evenmin op de rangorde
worden toegepast omdat bij een executie van een schip in de meeste gevallen sprake
zal zijn van meer vorderingen die door verschillende rechtsstelsels worden beheerst.

5.5 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht bij toepassing op de voorrang en de
rangorde

Een conflictregel dient het resultaat te zijn van een afweging van de verschillende
belangen die zich in een bepaalde situatie voordoen. Ten aanzien van de vragen naar
de voorrang en de rangorde van een vordering spelen de belangen van de scheepseige-
naar, van de hypotheekbank en van verschillende andere schuldeisers een rol. De
toepassing van de lex executionis op de voorrang en de rangorde houdt, zolang het
recht inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken per land verschilt, onvoldoende
rekening met de belangen van de scheepseigenaar en de schuldeisers die niet het
initiatief namen tot executie. De toepassing van de lex causae op de voorrang van
een vordering houdt geen rekening met de belangen van personen met een andere
vordering. De toepassing van de lex causae op de rangorde leidt voorts niet tot een
werkbaar resultaat ingeval van vorderingen die door verschillende rechtsstelsels worden
beheerst. De conflictregel die verwijst naar de lex registrationis houdt het beste
rekening met de verschillende betrokken partijen doordat deze conflictregel de rechts-
zekerheid van de verschillende partijen het beste dient. Tegen zowel de lex registratio-
nis als de lex executionis is aan te voeren dat deze conflictregels niet garanderen dat
er een nauwe band bestaat tussen de executie en het toepasselijke recht. Voor de
toepassing van de lex registrationis boven de lex executionis pleit echter dat de lex
registrationis meer rechtszekerheid biedt aan zowel de scheepseigenaar (de hypotheek-
bank) als de schuldeisers. Deze afweging van argumenten mondt daarom uit in een
pleidooi voor het schrappen van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht zodat alleen
het recht van de staat van teboekstelling bepaalt of een vordering bevoorrecht is en
welke rang die vordering inneemt. De plaats van executie heeft in dat geval geen
invloed op de uitkomst. De corrigerende rol die met betrekking tot de rangorde aan
het Nederlandse recht is toebedeeld ten aanzien van boven hypotheek gerangschikte
vorderingen verdient in het kader van het genoemde internationale karakter geen
schoonheidsprijs maar is met het oog op de bescherming van belangen van de scheeps-
hypotheekbanken wel begrijpelijk.
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5.6 Het toepasselijke recht op het recht van voorrang op niet-teboekstaande
zeeschepen

Artikel 3 Wet conflictenrecht zeerecht is niet toepasselijk op zeeschepen die niet zijn
teboekgesteld. De vraag welke conflictregel dan wel het toepasselijke recht aanwijst
op de voorrang en de rangorde van vorderingen op deze schepen, hangt af van de
situatie. Indien sprake is van een faillissement dat valt binnen het toepassingsgebied
van de Insolventie-verordening, gelden de regels daaruit. Indien dat niet het geval
is, geldt de lex rei sitae op grond van het Nederlandse commune conflictenrecht, zoals
blijkt uit de Memorie van Toelichting101 en het advies van de Staatscommissie102

voor het IPR met betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. De Staatscommis-
sie is namelijk van oordeel:

‘Het ontwerp geeft uitsluitend regels voor teboekgestelde zeeschepen (waaronder in dit
verband ook scheen in aanbouw zijn te beschouwen).
Zeeschepen die niet teboekgesteld zijn of kunnen worden, zijn 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 (vgl. de toelichting op art. 1, onder 3).’103

Mijns inziens moet hieruit worden afgeleid dat de vraag of een vordering jegens een
niet-teboekstaand zeeschip bevoorrecht is, moet worden bepaald aan de hand van het
recht van de staat waar het schip zich bevond toen de betreffende vordering ontstond.
Daarmee is nog niet duidelijk welk recht bepaalt of een vordering uit aanvaring op
volle zee bevoorrecht is. De lex rei sitae-regel verwijst dan immers niet naar een
toepasselijk nationaal recht. Ik zou willen aannemen dat dan analoog aan de conflict-
regel uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht op de aansprakelijkheid voor een aanvaring op volle zee, de lex fori, dat wil
zeggen de lex executionis, toepasselijk is.

De rangorde van vorderingen jegens een niet-teboekstaand zeeschip kan niet anders
dan worden beheerst door de lex rei sitae ten tijde van de executie, dat wil zeggen
dat de lex executionis de rangorde bepaalt. Bij executie in Nederland geldt dan de
rangorde uit Boek 8 BW. Toepassing van de lex rei sitae ten tijde van het ontstaan
van een vordering of de lex causae van een vordering is immers niet functioneel indien
sprake is van meer vorderingen die zijn ontstaan in verschillende plaatsen of die
worden beheerst door verschillende rechtsstelsels.

101 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 8 (MvT).
102 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 13.
103 Zie hierover ook: Prisse 1995, p. 20.




