
6 Het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid;
in het bijzonder het effect van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht op de toepassing van
art. 8:217 jo. 8:461 BW1

6.1 Nederlands materieel recht met betrekking tot de verhaalbaarheid van
vorderingen op een zeeschip

6.1.1 Inleiding

Een verhaalsrecht is het recht van de schuldeiser om zich op een of alle goederen
van schuldenaar te verhalen teneinde zijn vordering uit de opbrengst te voldoen. De
wet kan aan een schuldeiser ook het recht geven zich te verhalen op een goed van
een ander dan de schuldenaar.2 Een van deze vorderingen waaraan voor de schuldeiser
het recht is verbonden om zich ter voldoening van die vordering op een goed van
een ander dan zijn schuldenaar te verhalen staat centraal in deze paragraaf. Het betreft
de vorderingen van een ladingbelanghebbende tegen een vervoerder onder cognosse-
ment.

1 Japikse 1987, p. 83-104; Japikse 1993, p. 406/74 e.v.; Claringbould 1994, p. 93-112; Boonk 1998,
p. 1-20 en 87-103; Smeele (diss.) 1998, p. 80-147; Boonk 1999, p. 1035-1040; Flach 2001, p. 136-
144, Hensen 1990, p. 18-19; Van der Wiel 1999, p. 157-160; Verslag van de vergadering van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1997, p. 72-79; Prisse, 1995, p. 17-19; K.F. Haak 2000. p. 1602-1603.
Rb. Dordrecht 23 december 1992, S&S 1993, 72 (Ufuk); Pres. Rb. Rotterdam 28 december 1992,
S&S 1993, 103 (Ambra Baleen); Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125 (Micoperi 7000);
Pres. Rb. Haarlem 8 oktober 1993, S&S 1994, 55 (Omiros); Hof Den Haag 8 juni 1993, S&S 1994,
102 (Kapitan Anistratyenko); Rb. Rotterdam 4 februari 1994, S&S 1995, 13 (Micoperi 7000); Rb.
Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14 (Micoperi 7000); Pres. Rb. Amsterdam 9 maart 1994, S&S
1995, 29 (Lekhaven); Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51 (Hanjin Oakland) (hoger beroep
van Rb. Rotterdam 16 december 1994); Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52 (Micoperi
7000) (hoger beroep van Rb. Rotterdam 28 januari 1994); HR 12 september 1997, S&S 1997, 122
(Hanjin Oakland); HR 12 september 1997, S&S 1997, 123 (Micoperi 7000), Pres. Rb. Middelburg
4 maart 1997, S&S 1998, 4 (Akademik Stechkin); Rb. Rotterdam 2 april 1998, S&S 1999, 28 (Hansa
Clipper); Rb. Rotterdam 13 januari 2000, S&S 2000, 91 (Yaguar;Kondor); Rb. Middelburg 2 januari
2002, 53 (Oscona; Simona); Rb. Rotterdam 13 juni 2002, S&S 2003, 5 (Skaufast); Hof Den Haag
25 oktober 2002, S&S 2003, 43 (Yaguar Kondor) (hoger beroep van Rb. Rotterdam 13 januari 2000,
S&S 2001, 91); Pres. Rb. Middelburg 26 september 2000, S&S 2003, 52); Pres. Rb. Middelburg
19 oktober 2000, S&S 2003, 77 (Leonid Maksimov); HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi
7000) (cassatie van Hof Amsterdam 21 september 2000).

2 In art. 564 Rv (oud) stond dat de reder moet ‘gehengen en gedogen’ dat een vordering tegen een
ander op zijn schip wordt verhaald.
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6.1.2 De verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment3

Artikel 217 van Boek 8 BW: vorderingen jegens een vervoerder onder cognossement
zijn verhaalbaar op het schip4

In aanhef en onder a van art. 217 lid 1 is bepaald:

‘Boven alle andere vorderingen, waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is
toegekend, doch na de bevoorrechte vorderingen genoemd in art. 211, na de hypothecaire
vorderingen, na de vorderingen genoemd in art. 222 en 832 en na de vordering van de
pandhouder, zijn op een zeeschip, waaronder voor de toepassing van dit artikel niet is te
verstaan een zeeschip in aanbouw, bij voorrang verhaalbaar:
a. de vorderingen, die voortvloeien uit rechtshandelingen, die de reder of een rompbe-

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

b. de vorderingen, die uit hoofde van afdeling 1 van titel 6 op de reder rusten;
c. de vorderingen, genoemd in art. 752 voor zover zij op de reder rusten.’

Het artikel dat voorafging aan art. 8:217 BW was art. 318r K. In de Toelichting5 uit
1920 bij dat artikel is gesteld:

‘Het tegenwoordige art. 318 bepaalt hetzelfde, doch alleen voor het geval van faillissement.
De uitdrukkelijke vermelding van de vorderingen, gegrond op de in art. 321 en 322 omschre-
ven aansprakelijkheid van den reeder, doet duidelijk uitkomen, dat de vorderingen, thans
vermeld in art. 321, lid1, Wetboek van Koophandel, op het schip bevoorrecht zijn.
Voor de in dit artikel genoemde vorderingen geldt niet het hierboven bij de toelichting
van art. 318c gezegde, “aangewezen op het scheepsvermogen, behooren zij ook in de eerste
plaats uit dit vermogen te worden voldaan”. Het geheele vermogen van de schuldenaar
is voor de voldoening dezer vorderingen aansprakelijk; dit verklaart, dat de scheepshypo-
theek vóór deze bevoorrechte inschulden gaat en dat aan deze voorrechten een zaaksgevolg
niet is verbonden.’

In art. 8:217 worden verschillende vorderingen verhaalbaar gemaakt op het schip.
Vorderingen tegen de vervoerder onder cognossement, vorderingen uit aanvaring en
vorderingen genoemd in art. 8:752 zijn verhaalbaar op het schip. Ondanks dat de
scheepseigenaar bij het ontstaan van een deel van deze vorderingen geen enkele rol

3 PG Boek 8 BW, p. 477-491; Japikse 1987, p. 83-104; Boonk 1998, p. 137-139; Smeele (diss.) 1998,
p. 80-147.

4 PG Boek 8 BW, p. 286-292.
5 Kamerstukken II 1919/20, 448. Herziening van verschillende titel van het Tweede Boek van het

Wetboek van Koophandel en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken
en in de Faillissementswet, nr. 3 (MvT bij art. 318q en 318r), p. 20.
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speelt, zijn deze vorderingen toch verhaalbaar op het schip van de scheepseigenaar.
De ratio van het opnemen van vorderingen jegens een vervoerder onder cognossement
in art. 217 blijkt uit de Toelichting Schadee6 bij art. 217. Daarin staat:

‘Naast de op de reder drukkende vorderingen is op het schip bij voorrang verhaalbaar
de vordering uit vervoerovereenkomst, die tengevolge van het feit, dat de kapitein het
cognossement tekende, op de rompbevrachter (de figuur, die analoog is aan de huidige
“reder”) rust (lid 1 onder d). Ook onder vigeur van art. 318q en 318r W.v.K. bestaat een
dergelijk verhaalsrecht. Het is van zeer groot belang voor de cognossementhouder, die
er de mogelijkheid aan ontleent het schip in beslag te nemen – of althans met dergelijk
beslag te dreigen – ten einde op die wijze zekerheid te krijgen voor een eventuele vergoeding
voor aan zijn lading opgekomen schade en aan de weet te komen, wie hij als vervoerder
onder het cognossement moet beschouwen (zie bij art. 8.5.2.49).’

Het doel van art. 217 van Boek 8 BW bestaat dus uit het beschermen van lading-
belanghebbenden door hen duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van een eventuele
schadevergoeding en ten aanzien van de persoon die als vervoerder onder cognosse-
ment moet worden beschouwd. Het verbinden van een verhaalsrecht aan vorderingen
jegens een vervoerder onder cognossement ter bescherming van de cognossementhou-
der stamt uit een tijd dat scheepseigenaren tevens de exploitant van het schip waren.
De scheepseigenaar bleef vervoerder, eventueel naast de contractuele vervoerder.7

Artikel 461 van Boek 8 BW: een ruime kring van vervoerders onder cognossement
In art. 461 van Boek 8 BW wordt aangegeven welke personen als vervoerder onder
cognossement worden beschouwd. Ter bescherming van de ladingbelanghebbenden
worden in art. 461 van Boek 8 BW meer personen dan alleen de scheepseigenaar
als vervoerder onder cognossement aangemerkt. Een vordering tegen een ander dan
de eigenaar van het schip kan als gevolg daarvan toch verhaalbar zijn op het schip.
Dat is een zeerechtelijk particularisme. In art. 461 van Boek 8 BW is bepaald:

‘1. Onverminderd de overige leden van dit artikel worden als vervoerder onder het cognos-
sement aangemerkt hij die het cognossement ondertekende of voor wie een ander dit
ondertekende alsmede hij wiens formulier voor het cognossement is gebezigd.
2. Indien de kapitein of een ander voor hem het cognossement ondertekende, wordt naast
degene genoemd in het eerste lid, die tijd- of reisbevrachter, die vervoerder is bij de laatste
overeenkomst in de keten der exploitatie-overeenkomsten als bedoeld in afdeling 1 van
titel 5, als vervoerder onder cognossement aangemerkt. Indien het schip in rompbevrachting
is uitgegeven wordt naast deze eventuele tijd- of reisbevrachter ook de laatste rompbevrach-
ter als vervoerder onder het cognossement aangemerkt. Is het schip niet in rompbevrachting
uitgegeven dan wordt naast de hier genoemde eventuele tijd- of reisbevrachter ook de reder
als vervoerder onder het cognossement aangemerkt.

6 PG Boek 8 BW, p. 288-289.
7 G.J. van der Ziel in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 73-76.

Zie MvT bij wetsontwerp 1920 van Molengraaff.
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3. In afwijking van de vorige twee leden wordt uitsluitend de laatste rompbevrachter,
onderscheidenlijk de reder, als vervoerder onder het cognossement aangemerkt indien het
cognossement uitsluitend deze rompbevrachter, onderscheidenlijk de reder, uitdrukkelijk
als zodanig aanwijst en, in geval van aanwijzing van de rompbevrachter, bovendien diens
identiteit uit het cognossement duidelijk kenbaar is.
4. Dit artikel laat het tweede lid van art. 262 onverlet.
5. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.’

Lid 1 art. 461
Op grond art. 461 lid 1 worden de volgende personen als vervoerder onder cognosse-
ment aangemerkt:
- degene die het cognossement ondertekende;
- degene voor wie een ander het cognossement ondertekende;
- degene wiens formulier voor het cognossement werd gebezigd (de formulant).

De ratio van het opnemen van de formulant blijkt uit de Toelichting Schadee8 en
de Memorie van Toelichting9 bij het artikel. Gesteld wordt daarin dat:

‘Vele scheepvaartondernemingen bezigen cognossementen, waarin hun naam en adres en
soms ook de door hen bevaren trajecten uitdrukkelijk zijn vermeld. De koper van een
dergelijk cognossement moet er op kunnen vertrouwen, dat de maatschappij door een
dergelijk formulier uit te geven zich als vervoerder heeft verbonden. Hetzelfde geldt wanneer
een niet-scheepvaartbedrijf (bij voorbeeld een exporteur) een cognossement in omloop brengt
(anders: Loeff, NJB 1973, p. 1099). De derde-cognossementhouder immers kan niet – en
zulks te minder gezien de veel voorkomende nauwe samenwerking tussen scheepvaart- en
andere bedrijven – beoordelen of deze zich al dan niet als vervoerder beschouwt (de
exporteur bij voorbeeld kan zich zeer wel verbonden hebben de goederen naar het land
van import te vervoeren) en mag erop vertrouwen dat dit wel het geval is. Wenst degeen,
die cognossementen op zijn formulier afgeeft, zich niet als vervoerder te verbinden, dan
kan hij van hem de in het derde lid geboden gelegenheid gebruik maken en duidelijk uit
het cognossement doen blijken wie de vervoerder is; doet hij dit niet en geeft hij op zijn
formulier het waardepapier af, dan dient hij – evenals de door Loeff vermelde blanco
formulieren uitgevende lijndiensten – daarvan het risico zelf te dragen en dit niet op de
derde-cognossementhouder af te wentelen.
Daar echter de mogelijkheid niet geheel is uitgesloten, dat het cognossement buiten de
wil van hem, wiens formulier is gebezigd, is uitgegeven, laat het artikel degeen wiens
formulier gebruikt is, toe tot het bewijs, dat dit buiten zijn toestemming is geschied. Ook
kan hier de vrijheid van de rechter in zijn bewijswaardering onbillijkheid voorkomen.’

Lid 2 van art. 461
In de praktijk tekent de kapitein vaak het cognossement. In dat geval is art. 461 lid
2 van toepassing. In art. 461 lid 2 is aangegeven wie ingeval van een dergelijk

8 Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Boek 8 – Verkeersmiddelen en Vervoer,
eerste stuk, opgesteld door prof.mr. H. Schadee, 1972, ‘het Groene boek’, PG Boek 8 BW, p. 479.

9 Kamerstukken II 1975/76, 14 019, nr. 3-4, (MvT); zie ook: PG Boek 8 BW, p. 482.
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kapiteinscognossement als vervoerder onder cognossement is aan te merken. Ingeval
van een kapiteinscognossement is de tijd- of reisbevrachter10 die vervoerder is bij
de laatste overeenkomst in de keten van exploitatie-overeenkomsten, vervoerder onder
cognossement.11

Ingeval van een dergelijk kapiteinscognossement is naast deze eventuele laatste
tijd- of reisbevrachter ook nog iemand anders als vervoerder onder cognossement aan
te spreken. Dit is:
- indien het schip in rompbevrachting is uitgegeven: de laatste rompbevrachter;12

of
- indien het schip niet in rompbevrachting is uitgegeven: de reder.

De ratio van art. 461 lid 2 blijkt uit de Toelichting Schadee13 en de Memorie van
Toelichting14 bij het artikel. Daarin wordt gesteld:

‘Het tweede lid van dit artikel verbindt verstrekkende gevolgen aan ondertekening van het
cognossement door, of bevoegdelijk (door een typefout was dit woord in het voorontwerp
uitgevallen – zie Sjollema, Scheepsraad, p. 58) voor de kapitein.
Wanneer het schip, noch in rompbevrachting, noch in tijd- of reisbevrachting is uitgegeven
zal ondertekening door de kapitein de reder binden. Art. 8.4.2.13 geeft de kapitein de
bevoegdheid cognossementen af te geven voor ten vervoer ontvangen goederen en door
zijn ondertekening bindt hij zijn principaal: de reder. Beperkingen van deze bevoegdheid
gelden jegens de cognossementhouder slechts voor zover die hem bekend zijn gemaakt
(artikel 8.4.2.19) of voor zover de cognossementhouder uit anderen hoofde wist, dat de
kapitein deze bevoegdheid miste (zie het derde lid).
Wanneer het schip in tijd- of reisbevrachting is uitgegeven geldt hetzelfde: de kapitein bindt
de reder als vervoerder onder het cognossement (het cognossement mag in de verhouding
cognossementhouder-reder niet slechts als ontvangstbewijs worden gezien, daar tussen hen
geen andere vervoerovereenkomst is tot stand gekomen (artikel 8.5.2.29). Anders voor het
huidige recht: Hof Den Haag 26 februari 1975, S. 197. Daarnaast echter blijft ook de
bevrachter, die met de afzender de vervoerovereenkomst sloot, jegens degeen, die het

10 Onder het ouder recht waren alleen vorderingen uit cognossement tegen de reder oude stijl (hij die
het schip voor zeevaart gebruikte: de scheepseigenaar of de rompbevrachter) verhaalbaar op het
schip. Cognossementvorderingen tegen de tijdbevrachter dus niet. Zie onder meer: Hof Den Haag
2 april 1965, S&S 1965, 369 (Theo).

11 HR 15 februari 2002, S&S 2002, 69 (Roermond).
12 In de literatuur (Sjollema, in: Scheepsraad 1973, p. 59. Zie ook: Boonk 1998, p. 11) is geopperd

om ook bij rompbevrachting de reder als cognossementvervoerder aan te merken. Uiteindelijk is
dit niet in de wet opgenomen omdat dit te zeer zou afwijken van het gemene recht en niet zo nodig
was doordat art. 8:217 verhaal op het schip toelaat. Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nrs. 3-4 (MvT);
Zie PG Boek 8 BW, p. 483 en Kamerstukken II 1986/87, 19 979, nr. 3; zie: PG Boek 8 BW, p.
487. In art. 360 lid 1 Boek 8 BW is wel neergelegd: ‘De reder is naast een rompbevrachter met
deze hoofdelijk aansprakelijk uit een deze laatste bindende rechtshandeling, die rechtstreeks strekt
tot het in bedrijf brengen of houden van het schip. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst
nemen van een verklaring begrepen.’

13 Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Boek 8 – Verkeersmiddelen en Vervoer,
eerste stuk, opgesteld door prof.mr. H. Schadee, 1972, ‘het Groene boek’, PG Boek 8 BW, p. 480.

14 Kamerstukken II 1975/76, 14 019, nr. 3-4, (MvT); zie ook: PG Boek 8 BW, p. 483.
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cognossement verwierf, als vervoerder onder het cognossement gelden. Het ontwerp bezigt
hier de terminologie van afdeling 8.5.1.
Wanneer het schip in rompbevrachting is uitgegeven, dat wil zeggen wanneer de reder
de gehele exploitatie in handen van de rompbevrachter heeft gegeven (artikel 8.5.4.1.),
bindt de handtekening van de kapitein de reder niet. In dat geval is de rompbevrachter
de principaal van de kapitein en zal hij (c.q. naast de laatste tijd- of reisbevrachter) als
vervoerder onder het cognossement moeten worden beschouwd. Waar de rompbevrachter
te vergelijken valt met de huidige ‘reeder’ als bedoeld in art. 320 W.v.K., is het ontwerp
in dit opzicht gelijk aan het huidige recht. Niet te ontkennen valt, dat de positie van de
cognossementhouder aanzienlijk zou worden versterkt door ook in dit geval de scheepseige-
naar tot zijn debiteur te maken (Sjollema, Scheepsraad p. 59), doch deze afwijking van
het gemene recht zou te groot zijn. Er is ook minder aanleiding toe nu art. 8.3.3.8 de
cognossementhouder de mogelijkheid biedt voor zijn vordering tot schadevergoeding verhaal
op het schip zelf te zoeken.’

Lid 3 van art. 461
Op grond van art. 461 lid 3 is, anders dan op grond van lid 1 en 2 van het artikel,
in sommige situaties alleen de reder of alleen de rompbevrachter vervoerder onder
cognossement. Dat is het geval indien het cognossement uitdrukkelijk deze romp-
bevrachter of deze reder als zodanig aanwijst en ingeval van de rompbevrachter diens
identiteit bovendien uit het cognossement blijkt.15

Onder het oude recht waren alleen vorderingen jegens de scheepseigenaar en de
reder-oude stijl en niet jegens de gewone bevrachter verhaalbaar op het schip. Daar-
naast was de reder-oude stijl hoofdelijk gebonden met de bevrachter uit een kapiteins-
cognossement. Vorderingen uit een kapiteinscognossement waren als gevolg daarvan
ook verhaalbaar op het schip. Alle andere vorderingen uit cognossement konden onder
het oude recht echter niet worden verhaald op het schip. Zonder duidelijke motivering
maakt art. 8:217 echter alle vorderingen jegens de vervoerder onder cognossement
verhaalbaar op het schip.

Plan van verdere behandeling
De ruime verhaalsmogelijkheid die ladingbelanghebbenden naar Nederlands recht
hebben, doet de vraag rijzen wanneer dit Nederlandse recht toepasselijk is. Ter
beantwoording van die vraag zal ik het Nederlandse conflictenrecht voor de verhaal-
baarheid van vorderingen op zeeschepen onderzoeken. Uit dat onderzoek zal blijken
dat de Nederlandse conflictregels slechts zeer zelden zullen leiden tot de toepassing
van de Nederlandse regels uit art. 217 jo. 461. Dit is een gevolg van het feit dat het
Nederlandse conflictenrecht een vordering pas verhaalbaar acht op het schip indien
dit zowel naar de lex registrationis als de lex causae het geval is. Na de bespreking
van de vraag welk recht toepasselijk is op de vraag of een vordering verhaalbaar is
op het schip, komt de vraag aan de orde of het Nederlandse materiële recht of het
Nederlandse conflictenrecht aanpassing behoeft.

15 Zie: Smeele 1998.
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6.2 Het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering16

6.2.1 Inleiding

In de jurisprudentie uit de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht werd verschil-
lend geoordeeld over het recht dat moest worden toegepast op de vraag of een vorde-
ring verhaalbaar is op een schip. In sommige uitspraken werd de lex causae17 van
de vordering toegepast terwijl in andere uitspraken de lex executionis18 werd toege-
past door te vereisen dat een vreemd verhaalsrecht moet passen binnen het Nederlandse
stelsel van verhaalsrechten.

In de Wet conflictenrecht zeerecht is niet met zoveel woorden een conflictregel
voor de verhaalbaarheid gecodificeerd. In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt
de verhaalbaarheid niet genoemd als een van de onderwerpen waarvoor de conflict-
regels uit dat artikel het toepasselijke recht aanwijzen. De als gevolg daarvan ontstane
onduidelijkheid omtrent de geldende conflictregels voor de verhaalbaarheid zijn
opgelost door de Hoge Raad in het Micoperi 700019 en het Hanjin Oakland20 arrest.
In de Micoperi 7000 en de Hanjin Oakland-arresten heeft de Hoge Raad uitgemaakt
dat het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid bepaald moet worden aan de hand
van art. 3 lid 2 en 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Een vordering is derhalve alleen
verhaalbaar op het schip indien dat zowel naar de lex registrationis als naar de lex
causae het geval is. Deze arresten komen hieronder nog uitgebreid aan de orde maar
daarvoor wordt eerst nog de discussie uit de doeken gedaan zoals die plaats heeft
gevonden tijdens de Parlementaire behandeling van de Wet conflictenrecht zeerecht
over het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering op het schip.

6.2.2 Conflictregel voor de verhaalbaarheid na de Wet conflictenrecht zeerecht

Parlementaire Geschiedenis van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking
tot de verhaalbaarheid
In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de verhaalbaarheid van een vordering
niet met zoveel woorden genoemd als één van de onderwerpen waarvoor de conflict-
regels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht het toepasselijke recht aanwijzen. Tijdens

16 Cleveringa 1961, p. 112; Erasmus 1976, p. 7; Fesevur 1992, p. 9; Reehuis 1991, p. 2; Japikse 1993,
p. 406/74-413/81; Claringbould 1994, p. 93-112; Reehuis 2001, p. 521-671.

17 Rb. Rotterdam 31 december 1982, S&S 1983, 47 (Fellowship); Rb. Rotterdam 14 oktober 1983
NIPR 1984, 136 (Saudi Star); Rb. Rotterdam 24 februari 1992, NIPR 1992, 247, S&S 1992, 67 KG
1992, 122 (Ufuk). In de zaak Ufuk werd door de rechtbank Nederlands recht als lex causae toegepast.
In hoger beroep (Hof Den Haag, 9 juni 1992, S&S 1992, 94, NIPR 1993, 155) wordt een grief
daartegen te laat ingediend zodat het Hof daarover geen uitspraak doet.

18 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 7 oktober 1985, S&S 1986, 66 (Reefer nr. 3); Rb.
Rotterdam 12 november 1991, S&S 1992, 68 (Knightbridge); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S
1993, 38 (Mara S (Ex Marmara S)).

19 HR 12 september 1997, S&S 1997, 123 (Micoperi 7000).
20 HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin Oakland).
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de behandeling van het artikel in de Eerste Kamer rezen daarom vragen over welke
conflictregels het recht aanwijzen dat bepaalt of een vordering verhaald kan worden
op een zeeschip.

Tijdens de totstandkoming van de wet blijkt dat de Bijzondere Commissie voor
de Herziening van het Burgerlijk Wetboek en de Staatssecretaris moeite hadden om
elkaar duidelijk te maken wat hen voor ogen stond bij de termen voorrang en ver-
haal.21 De Bijzondere Commissie zegt in haar Voorlopig verslag22 dat bij voorrech-
ten goed moet worden onderscheiden tussen:
- de zakelijke werking die het voorrecht kan hebben (8: 215 lid 1);
- de verhaalbaarheid van de bevoorrechte vordering (8:216 en 217 lid 1).

De Bijzondere Commissie23 voor de herziening van het burgerlijk wetboek stelt met
betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht drie vragen. In de eerste plaats wil
de Commissie weten of de woorden ‘de gevolgen van dat voorrecht’ alleen omvatten
de zakelijke werking van het voorrecht of ook de verhaalbaarheid van het voorrecht
op het schip. Ten tweede stelt de Commissie de vraag of in dat geval art. 8:217 lid
1 BW uitsluitend toepassing vindt op in Nederland teboekstaande schepen. Tot slot
wenst de Commissie te vernemen of deze uitleg van de woorden ‘de gevolgen van
dat voorrecht’ meebrengt dat de vraag of een dergelijke vordering verhaalbaar is op
een in het buitenland teboekstaand schip moet worden beoordeeld naar het recht van
de staat waar dat schip teboekstaat. In de Memorie van Antwoord24 reageert de
staatssecretaris als volgt op de eerste vraag:

‘De commissie maakt een onderscheid tussen de zakelijke werking van het voorrecht en
de verhaalbaarheid van de bevoorrechte vordering op het schip. Zij vraagt zich af of onder
de “gevolgen van dat voorrecht” (lid 2) behalve de zakelijke werking ook de “verhaalbaar-
heid van het voorrecht op het schip” moet worden begrepen. Met betrekking tot die vraag
zou ik willen opmerken, dat het tweede lid van art. 3 in beginsel alle onderwerpen met
betrekking tot het bevoorrecht zijn van een vordering omvat en dat daaraan uit dien hoofde
een ruime interpretatie moet worden gegeven. Het lid noemt weliswaar met name drie van
die onderwerpen, namelijk de omvang, de rangorde en de gevolgen.
Gevolgen moeten evenwel in dit verband ruim worden opgevat in die zin, dat daaronder
elk juridisch relevant gevolg van het feit dat een vordering bevoorrecht is kan worden
begrepen. Op de vraag of de verhaalbaarheid van het voorrecht daaronder moet worden
begrepen kan ik niet goed antwoord geven, omdat mij niet helder voor de geest staat wat
de commissie daaronder wil verstaan. Een vordering is verhaalbaar (of niet) en een
vordering is bevoorrecht (of niet) maar het is mij niet duidelijk wat met de verhaalbaarheid
van een voorrecht wordt bedoeld. De verwijzing naar art. 217 Boek 8 BW kan hier weinig
helpen. Naar mijn mening wordt in het eerste lid daarvan de voorrang bepaald van een
categorie van vorderingen (“bedrijfsvorderingen”) op het schip, maar is daarin geen sprake

21 Zie voor een helder onderscheid: Claringbould (oratie).
22 Voorlopig verslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek.

Vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a.
23 Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a, p. 2.
24 Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 19, p. 2-3.
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van “verhaalbaarheid van een voorrecht”. Ik hoop dat de bij de commissie levende vraag
voldoende beantwoord is in de door mij aangehangen opvatting, dat art. 3, tweede lid,
ruim moet worden uitgelegd.’

Ten aanzien van de tweede en derde vraag stelt de staatssecretaris:

‘Artikel 217, eerste lid, Boek 8 BW vindt telkens toepassing wanneer krachtens art. 3, tweede
lid, Nederlands recht van toepassing is, derhalve wanneer het desbetreffende schip ten tijde
van de aanvang van het faillissement of de uitwinning in Nederland teboek stond. Uiteraard
betekent dat niet dat de in dat artikel neergelegde regel alleen geldt indien Nederlands
recht van toepassing is. Deze regel is ook in andere rechtsstelsels bekend (zie de Toelichting
op Boek 8 BW, p. 1265, noot 76, waarin als Staten met een vergelijkbare regeling genoemd
worden Noorwegen, de Verenigde Staten en België, en als Staat met een afwijkende regeling
het Verenigd Koninkrijk).
De relatie tussen de leden 1 en 2 van art. 3 is, dat de vraag of een vordering uit vervoer
bestaat en verhaald kan worden op een schip, beantwoord dient te worden aan de hand
van het recht dat die vordering beheerst, dat echter de vraag of de vordering, zo zij bestaat,
bij het verhaal voorrang heeft boven andere vorderingen beantwoord dient te worden aan
de hand van het recht van de Staat waar het schip bij de aanvang van het faillissement
of de uitwinning teboek staat.’

De Bijzondere Commissie25 voor de herziening van het burgerlijk wetboek vindt
de antwoorden nog onvoldoende duidelijk en stelt nadere vragen. De Bijzondere
Commissie stelt:

‘In de beantwoording van de vragen geeft de staatssecretaris van Justitie aan dat de term
“gevolgen van het voorrecht” ruim moet worden opgevat. Nu, zoals hierboven uiteengezet,
één van de gevolgen van het zijn van een voorrecht kan zijn dat de bevoorrechte vordering
ook verhaalbaar wordt op het schip (zoals bijvoorbeeld het geval is met een vordering
tegen een vervoerder onder cognossement), dacht de commissie dat art. 3 zo moet worden
geïnterpreteerd dat de vraag of een voorrecht ook verhaalbaar is op het schip wordt
beheerst door het recht van de Staat waar het schip te boek staat. Twijfel over deze
interpretatie rees echter omdat de staatssecretaris tot slot van zijn beantwoording van de
vragen over art. 3 schrijft dat de vraag, of een vordering bestaat en op een schip verhaald
kan worden, beantwoord dient te worden aan de hand van het recht dat die vordering
beheerst. Hoewel dit op zich juist is, gaat de staatssecretaris eraan voorbij dat er soms
vorderingen zijn die bevoorrecht worden, zoals genoemd in art. 8:217 BW, en als gevolg
daarvan verhaalbaar op het schip worden.
Gezien deze onduidelijkheid wilde de commissie nogmaals gaarne van de staatssecretaris
van Justitie vernemen of onder de woorden “gevolgen van dat voorrecht” ook moet worden
begrepen de verhaalbaarheid van dat voorrecht op het schip, in die zin dat een gevolg
van het zijn van een voorrecht kan zijn dat de bevoorrechte vordering op het schip kan
worden verhaald.

25 Kamerstukken I 1992/93, 21 054, nr. 19a, p. 1-2.
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De commissie zou het op prijs stellen indien de staatssecretaris in het licht van het boven-
staande ook nog eens aandacht zou willen besteden aan de tweede en derde vraag zoals
de commissie deze in het voorlopig verslag met betrekking tot art. 3 heeft gesteld.’

In de nota naar aanleiding26 van het verslag die is ontvangen op 13 januari 1993
stelt de staatssecretaris:

‘De opmerkingen van de commissie met betrekking tot art. 3 stellen mij in de gelegenheid
mijn visie nader te adstrueren. Zie ik het goed dan neemt de commissie eenzelfde zienswijze
in als ik in de memorie van antwoord heb gegeven. Dat wil zeggen dat de vragen of een
vordering uit overeenkomst bestaat en of zij op het schip verhaald kan worden onderworpen
zijn aan het recht dat de overeenkomst beheerst, terwijl de vraag of een aldus als bestaand
aangemerkte vordering bij verhaal een recht van voorrang toekomt, afhangt van het
bevestigende antwoord van zowel het recht dat de overeenkomst beheerst als het recht van
teboekstelling. Aan laatstgenoemde wet dient ook de nadere regeling van het voorrecht
(omvang, rangorde, gevolgen) ontleend te worden (behoudens de bijzondere regel van de
laatste zin van het tweede lid van dit artikel). Binnen deze regeling ligt ook de werking
van art. 8:217 lid 1 BW, en in het bijzonder de daarin neergelegde regel dat een tegen
een vervoerder onder cognossement gerichte vordering bij voorrang verhaalbaar is op
het schip. De vraag of in een internationale casus de hier bedoelde vordering verhaalbaar
is op het schip wordt primair bepaald door het recht dat op de vervoerovereenkomst van
toepassing is. Geeft dat rechtsstelsel in de relatie ladingbelanghebbende-vervoerder een
recht van voorrang op het schip, dan bepaalt vervolgens het recht van teboekstelling van
het schip of die vordering ook jegens anderen op het schip verhaald kan worden en bij
dat verhaal voorrang heeft en zo ja welke en in welke omvang (overigens binnen de grens
van art. 3, tweede lid, laatste zin). Art. 8:217 BW moet in het licht van deze beide verwij-
zingsregels worden bezien. Is Nederlands recht van toepassing op de vervoerovereenkomst
dan heeft de cognossementhouder jegens de vervoerder het recht zijn vordering in de zin
van art. 8:217 te verhalen op het schip. Of de vordering vervolgens ook jegens anderen
op het schip verhaald kan worden, en of deze vordering daarbij voorrang heeft en in welke
mate wordt bepaald door het recht van de Staat van teboekstelling op het moment van
faillissement of uitwinning.
Staat het schip in Nederland te boek dan zullen verhaalbaarheid, omvang en rangorde
bepaald worden overeenkomstig art. 8:217 BW, staat het schip elders te boek dan wordt
de omvang en de rangorde door een ander recht bepaald. Tenslotte wil ik er voor de goede
orde op wijzen, dat de tenuitvoerlegging van de aldus op het schip bevoorrechte vordering
beheerst wordt door in het bijzonder de dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van
de plaats van executie.’

Bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer op 16 maart 1993 gaat Heijne
Makkreel27 als voorzitter van de Bijzondere Commissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek in op het materiële recht en het internationaal privaatrecht inzake

26 Kamerstukken I 1992/93, 21 054, nr. 19b, p. 2.
27 Kamerstukken I 16 maart 1993, 21 942-945.
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de verhaalbaarheid van een vordering. Over het internationaal privaatrecht stelt Heijne
Makkreel:

‘Het nu liggende voorstel bepaalt dan ten aanzien van de materie van art. 8:461 en 8:462,
de vraag wie vervoerder onder cognossement is en wie de daaruit voortvloeiende rechten
en verplichtingen draagt, in art. 5 van het voorstel dat deze vragen moeten worden beant-
woord op basis van het recht van de loshaven, zulks zelfs dwingendrechtelijk. Dat wil zeggen
dat in dat geval van schades aan in Nederland geloste ladingen art. 8:461 en 8:462 van
toepassing zijn.
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het voorgestelde art. 5 met kracht van
argumenten betoogd dat dit een goede zaak is en ik ben dat geheel met hem eens. Maar
nu doemt de vraag op of in dergelijke gevallen ook het complement art. 8:217 mag worden
toegepast of ook ten aanzien van die materie het recht van de loshaven toepasselijk is.
In de meeste rechtsstelsels immers, wordt aan de vorderingen tegen een vervoerder onder
cognossement die niet tevens scheepseigenaar is, geen voorrang toegekend en wordt daaraan
al helemaal niet de mogelijkheid van verhaal op het schip gegeven, zoals art. 8:217 BW
dat doet. En daarmee zijn wij dus bij art. 3 van het voorstel. De discussie in de tot dusverre
gewisselde stukken betrof de vraag of dit artikel nu al dan niet meebrengt dat de verhaal-
baarheid op het schip moet worden beoordeeld naar het recht van de staat waar het is
te boek gesteld. Die discussie heeft nog steeds niet tot volstrekte helderheid geleid.
In de passage die in de laatste alinea van de nota naar aanleiding van het verslag aan
deze materie wordt gewijd, “Of de vordering ook jegens anderen op het schip verhaald
kan worden en of deze vordering daarbij voorrang heeft en in welke mate wordt bepaald
door het recht van de staat van teboekstelling…”, is mij bijvoorbeeld niet geheel duidelijk
wat wordt bedoeld met “verhalen jegens anderen”.
Immers men verhaalt niet zozeer jegens iemand als wel op iets. Men heeft een voorrang
jegens A en de vraag is of men die op object X kan verhalen, bijvoorbeeld omdat men
daarop een pandrecht voor die vordering heeft, los van de vraag of A de eigenaar van
X is. De terminologie “verhalen jegens iemand” maakt de bedoeling mijns inziens ondoor-
zichtig.
Hoe het ook zij, bij mij bestaat de indruk dat de staatssecretaris met de aangehaalde
passage beoogt te zeggen dat inderdaad op een elders te boek gesteld schip, ook waar art.
8:461 en 8:462 moeten worden toegepast, art. 8:217 buiten werking blijft. Daarmee wordt
dan wel met de andere hand teruggegeven wat de ene hand gegeven heeft, want zonder
de verhaalsmogelijkheid op het schip zal meestal de toewijsbaarheid van de vordering jegens
een ruimere kring van aansprakelijke personen niet van grote betekenis zijn. Als de geciteer-
de betekenis juist is, ziet het ernaar uit dat meestal het recht van de vlag bepalend zal zijn.
En in veruit de meeste gevallen is dan art. 8:217 of een analoge bepaling dus niet van
toepassing. Na het eerder genoemde betoog van de staatssecretaris in de memorie van
antwoord ter zake van art. 5 over het belang van de ontvanger van de lading, valt dat wat
tegen.
Mijn betoog mondt dus uit in de vraag of wij de bedoelingen van de staatssecretaris zo
goed hebben begrepen en in de vraag of, als dat het geval blijkt te zijn, de staatssecretaris
dit toch niet nog eens nader wil overwegen. De Algemene wet op het internationaal privaat-
recht die er ooit zal komen, biedt daartoe wellicht de gelegenheid. Mocht deze nog lang
op zich laten wachten, dan is wellicht een eerdere incidentele wijziging wenselijk. Het is
van belang dat op vorderingen van ladingbelanghebbenden bij in Nederlandse loshavens
geloste ladingen niet alleen art. 8:461 en 8:462, maar ook het aan deze artikelen feitelijk
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effect gevende art. 8:217 altijd toegepast kan worden, ongeacht de nationaliteit van het
schip.’

Heijne Makkreel concludeert dus dat op een elders te boek gesteld schip, ook waar
art. 8:461 en 8:462 moeten worden toegepast, art. 8:217 buiten werking blijft. De
staatssecretaris reageert daarop als volgt:

‘Ik wijs er allereerst op, dat het bij art. 3 om twee vragen gaat. De eerste daarvan is: welk
recht beheerst het bestaan en de omvang van een vordering op grond waarvan men in het
geval van executie van een schip in Nederland meedeelt in de opbrengst van dat schip?
Het antwoord dat met lid 1 van art. 3 op die vraag helder wordt gegeven is: het recht dat
die vordering beheerst.
De tweede vraag waarom het in art. 3 gaat is: als er een zodanige vordering is, op grond
van welk recht moet dan de vraag worden beantwoord of die vordering bevoorrecht is en
wat zijn de omvang, de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht? In het tweede lid van
art. 3 wordt weer antwoord op die vraag gegeven. Het recht van de staat waar het schip
bij de executie te boek stond, is van toepassing.
In het derde lid van art. 3 wordt antwoord gegeven op de vraag wat moet gelden wanneer
het op de vordering van toepassing zijnde recht zelf aan die vordering geen voorrang heeft
toegekend. Dan geeft dat recht de doorslag en wordt geen voorrang toegekend. Deze
antwoorden zijn dus in art. 3 vervat.
Op de vraag of de vordering op het schip verhaalbaar is, of het schip behoort tot de
goederen waarop verhaal mogelijk is, wordt naar mijn mening in art. 3 niet duidelijk
ingegaan. Die vraag is in het voorlopig verslag aan de orde gesteld en later in het verslag
van 10 november 1992. Bij die gelegenheid heb ik gemeend, de vragenstellers niet in
verlegenheid te moeten laten en geopperd dat de bepaling van art. 3 zo zou kunnen worden
geïnterpreteerd dat de vraag of het schip voor verhaal vatbaar is, daarin aan de orde wordt
gesteld, al bevat het artikel zelf daarover geen uitdrukkelijke bepaling.
Het is dus zuiver een kwestie van interpretatie. Wanneer Nederlands recht van toepassing
is op de vordering, komt art. 217, eerste lid, Boek 8 BW, in het zicht. Dat artikel behandelt
de rangorde van bepaalde op een zeeschip verhaalbare vorderingen, waaronder bedrijfsvor-
deringen. Uit dat artikel kan worden afgeleid dat dergelijke vorderingen inderdaad steeds
op het schip verhaalbaar zijn. Dat wil zeggen dat het schip behoort tot de goederen, waarop
verhaal mogelijk is. Wij zijn dan evenwel bij het toepasselijke recht dat door de verwijzings-
regels van art. 3 wordt aangewezen. Echter – ik zeg dit bij herhaling – die verwijzingsregels
zelf geven geen uitdrukkelijk uitsluitsel over de vraag welk recht toepasselijk is bij de
beantwoording van de vraag of een vordering op een schip verhaalbaar is. Die vraag moet
dus worden beantwoord aan de hand van de doctrine, rechtspraak en rechtspraktijk.
Bij mijn benadering van die vraag heb ik een verband gelegd met art. 3. Dit is echter niet
de enig mogelijke benadering. Men zou kunnen denken aan het recht in het land, waar
de executie geschiedt en dat dan wegens het verband van executierecht met de openbare
orde. Het gaat hier wel om zee- en binnenvaartrecht. Nu dat wat anders is dan het gewone
recht, zou het kompas nog andere koersen kunnen aanwijzen. Ik deins op dit punt echter
wat terug. Ik ben namelijk net zomin als de heer Heijne Makkreel een doorgewinterde
zeerechtjurist.
Ik kom dan nog op de opmerkingen van de heer Heijne Makkreel. Uit die opmerkingen
komt allereerst naar voren dat hij een samenhang ziet tussen art. 3 en 5. Eerlijk gezegd
is die samenhang voor mij niet zo duidelijk. Art. 5 behandelt de problematiek van de
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“identity of carrier clausule”, dat wil zeggen de vraag wie vervoerder is en wie lading-
belanghebbenden als zodanig kunnen aanspreken bij vervoer van zaken onder cognossement.
Art. 3 behandelt naar mijn mening een geheel andere vraag, namelijk welk recht het bestaan
van een vordering beheerst en welk recht de rangorde van die vordering in geval van
verhaal daarvan op het schip. Het is waar dat het in het Nederlandse recht ingevolge art.
3 niet steeds aan bod komt en dus ook niet art. 218 217?, Boek 8 BW.
De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en in navolging van haar advies
de toenmalige minister van Justitie, onder wiens bewind het wetsvoorstel is ingediend,
hebben gemeend dat het recht van het land van teboekstelling grote voordelen had, met
name uit een oogpunt van rechtszekerheid. Ik vraag mij af – ik vraag dit ook aan de Kamer
– of wij in dit stadium van de parlementaire behandeling een ander stelsel moeten omhelzen,
zoal de heer Heijne Makkreel suggereert, namelijk een stelsel dat steeds het Nederlandse
recht en met name art. 217, Boek 8 BW als recht van het land, waar de executie plaatsvindt,
toepasselijk maakt. Daarmee – ik wijs daar met nadruk op – wordt het stelsel van de
staatscommissie op dat punt volkomen doorkruist. Ik zie niet direct in dat dit internationaal
privaatrechtelijk de meest aangewezen oplossing is en evenmin dat daarmee de belangen
van al degenen die een vordering hebben die op het schip kan worden verhaald, het beste
worden gediend. Daarmee worden natuurlijk wel de ladingbelanghebbenden gediend die
van art. 217, Boek 8 BW, kunnen profiteren. Er zijn echter meer belanghebbenden.’

De onduidelijkheid over de vraag of de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht nou wel of niet het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijzen is
uiteindelijk opgelost in de jurisprudentie in de Micoperi 700028 en Hanjin Oakland29

arresten uit 1997.

6.2.3 Hanjin Oakland en Micoperi 7000

Hanjin Oakland30

In het op 12 september 1997 door de Hoge Raad gewezen arrest in Hanjin Oakland-
zaak gaat het om het zeeschip ‘Hanjin Oakland’ waarvan Hanjin de eigenaar is. Met
de Hanjin Oakland zijn vier kisten met draaibanken vervoerd van Taiwan naar Rotter-
dam. Voor dit vervoer is een cognossement uitgegeven door CTI. De Hanjin Oakland
is teboekgesteld in Zuid-Korea. De verzekeraar van het goederentransport Aegon dient
een claim terzake van ladingschade in bij CTI. Aan de orde is onder meer de vraag
naar welk recht beoordeeld moet worden of een vordering verhaalbaar is op het schip.

28 Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; 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 gepubli-
ceerd bij: HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000).

29 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). Zie hierover onder meer: Boonk 1999,
p. 1035-1040; Van der Wiel 1999, p. 157-160.

30 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). Zie hierover onder meer: Boonk 1999,
p. 1035-1040; Van der Wiel 1999, p. 157-160.
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De rechtbank31 is van oordeel dat de conflictregel voor de verhaalbaarheid afgeleid
moet worden uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Op grond daarvan dient volgens
de rechtbank de lex registrationis te worden toegepast, zijnde het recht van Zuid-Korea.
Naar het recht van Zuid-Korea is een vordering ter zake van ladingschade tegen een
andere vervoerder onder cognossement dan de eigenaar/reder van het schip niet
verhaalbaar op het schip. Het hof32 meent echter dat toepassing van art. 3 Wet con-
flictenrecht zeerecht op de vraag naar het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid
in strijd is met het doel en de strekking van dat artikel. Het hof oordeelt dat de vraag
van verhaalbaarheid moet worden beantwoord aan de hand van Nederlands recht als
lex executionis. De toepassing van Nederlands recht leidt tot de slotsom dat de
vordering in de gegeven omstandigheden verhaalbaar is op het schip. In de procedure
wordt cassatie ingesteld. AG Strikwerda stelt dat er twee argumenten zijn om te
veronderstellen dat de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het
toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering aanwijzen. In de eerste
plaats pleit daarvoor de materieelrechtelijke lotsverbondenheid van voorrecht en
verhaalsrecht. In de tweede plaats zou het in strijd zijn met de ratio van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht, bestaande uit het tegengaan van forumshopping, om op de
verhaalbaarheid een ander recht toe te passen dan op de voorrang van een vordering.
De Hoge Raad sluit zich aan bij de conclusie van de A-G en oordeelt:

‘Voorop moet worden gesteld dat het middel met juistheid ervan uitgaat dat naar Nederlands
internationaal privaatrecht de vraag of een vordering terzake van ladingschade tegen een
andere vervoerder onder cognossement dan de reder/eigenaar van het schip verhaalbaar
is op het schip – óók ter beoordeling van de rechtmatigheid van een ter verzekering van
die vordering gelegd beslag in het kader van een vanwaardeverklaringsprocedure of een
vergelijkbare procedure – moet worden beantwoord aan de hand van art. 3 IPR-wet
Zeerecht.
Weliswaar beantwoordt dit artikel de vraag niet met zovele woorden, maar de regeling
die daarin wordt gegeven met het oog op de in het eerste lid omschreven gevallen waarin
de opbrengst van een schip in Nederland moet worden verdeeld, veronderstelt wèl dat deze
(als één geheel te beschouwen) regeling van overeenkomstige toepassing is op de vraag
of en vordering verhaalbaar is op het schip. Dat geldt reeds aanstonds voor het bepaalde
in lid 1: nu de daar besproken vraag een vordering betreft die geldend wordt gemaakt
in het kader van de verdeling van de opbrengst van het schip, moet het wel gaan om een
vordering die verhaalbaar is op het schip. Hetzelfde geldt voor de regeling welke in de
leden 2 en 3 wordt gegeven met betrekking tot o.m. de vraag of “een vordering als bedoeld
in het voorgaande lid” bevoorrecht is: ook deze regeling veronderstelt noodzakelijkerwijs
dat het telkens gaat om een vordering die verhaalbaar is op het schip: zonder verhaalsrecht
geen voorrecht. Dit pleit ervoor aan te nemen dat ook de vraag of in een internationaal
geval sprake is van een vordering die verhaalbaar is op het schip, aan de hand van de
in de leden 2 en 3 vervatte maatstaven moet worden beantwoord.

31 Rb. Rotterdam 16 december 1994, gepublicerd bij Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51
(Hanjin Oakland).

32 Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51 (Hanjin Oakland).
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Daar komt bij dat de gronden welke zijn aangevoerd ter rechtvaardiging van de keuze van
het recht van het land van teboekstelling als het recht dat beslissend is ten aanzien van
zulke vragen als: of een bepaalde vordering op het schip bevoorrecht is, of dat voorrecht
zakelijke werking heeft, hoever het zich uitstrekt en wat de onderlinge rangorde van op
het schip bevoorrechte vorderingen is – t.w. uniformiteit en een zo groot mogelijke rechts-
zekerheid voor alle bij het schip betrokken schuldeisers – ook rechtvaardigen dit recht
beslissend te oordelen voor het antwoord op de vraag of sprake is van een op het schip
verhaalbare vordering. En hetzelfde argument dat ertoe heeft geleid dat ten aanzien van
de vraag of sprake is van een op het schip bevoorrechte vordering, niet enkel moet worden
gelet op het recht van het land van teboekstelling, maar – blijkens het bepaalde in lid 3
– mede op het recht dat de vordering beheerst, te weten dat het ongewenst is dat een
vordering ingevolge het recht van het land van teboekstelling als op het schip bevoorrecht
zou moeten worden aangemerkt alhoewel zij dat niet is naar het recht dat haar beheerst,
geldt evenzo voor wat betreft de vraag of sprake is van een op het schip verhaalbare
vordering.’

De Hoge Raad is dus van oordeel dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het
toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijst.

Micoperi 700033

In het Micoperi 7000-arrest dat evenals het arrest in Hanjin Oakland-zaak op 12
september 1997 is gewezen, gaat het om de ‘Micoperi 7000’, een in Italië teboekstaand
en onder Italiaanse vlag varend kraanschip. Het schip behoort in eigendom toe aan
Micoperi Offshore en is in rompbevrachting genomen door Micoperi, de moeder-
vennootschap van Micoperi Offshore. De ‘Salvageman’ en de ‘Seaman’ zijn sleepboten
die in eigendom toebehoren aan United Towing. Micoperi en United Towing hebben
een raamovereenkomst gesloten voor de inzet van de sleepboten. Ten aanzien van
twee projecten zijn aparte bevrachtingsovereenkomsten opgesteld. Deze overeenkom-
sten worden beheerst door Engels recht. United Towing heeft een factuur naar Micoperi
gestuurd. Niet alle werkzaamheden waarop deze facturen betrekking hebben, lijken
betrekking te hebben op de Micoperi 7000. Er is reden te veronderstellen dat de twee
genoemde sleepboten niet uitsluitend werkzaamheden hebben verricht ten behoeve
van de Micoperi 7000. Op de Micoperi 7000 is vreemdelingenbeslag gelegd. De
vordering van United Towing is een zeerechtelijke vordering in de zin van art. 1 van
het Brussels Beslagverdrag van 1952. Dit beslag is tegen bankgarantie opgeheven.
Micoperi Offshore voert aan dat nu Micoperi geen eigenaar, van de Micoperi 7000
is, de vordering van United Towing op Micoperi niet verhaalbaar is op dit schip. De
rechtbank34 stelt dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht van toepassing is op de vraag
of de vordering verhaalbaar is op het schip en dat als gevolg daarvan een vordering

33 Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; 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 gepubli-
ceerd bij: HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000).

34 Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12 (Micoperi 7000).
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tegen een ander dan de eigenaar alleen verhaalbaar is op het schip als de vordering
volgens de lex causae en de lex registrationis verhaalbaar is. Dit geldt volgens de
rechtbank ook wanneer deze vraag rijst in het kader van een vanwaardeverklarings-
procedure of een vergelijkbare procedure. Het hof35 oordeelt in hoger beroep echter
dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht niet van toepassing is op de verhaalbaarheids-
vraag. Het hof is van oordeel dat de lex executionis toegepast moet worden op de
vraag of een vordering verhaalbaar is. Omdat het beslag op de Micoperi in Nederland
is gelegd, moet de vraag of de vordering verhaalbaar is, volgens het hof beantwoord
worden naar Nederlands recht, zijnde de lex executionis. Als gevolg daarvan wordt
aan de vordering die wordt beheerst door Engels recht alleen een verhaalsrecht
verbonden indien het past binnen het Nederlandse stelsel van verhaalsrechten op een
schip voor schulden van een ander dan de eigenaar van het schip. Het verhaalsrecht
moet daarom beoordeeld worden aan de hand van 8:217 BW, volgens het hof. De
Hoge Raad oordeelt in cassatie evenals in de Hanjin Oakland dat de vraag of een
vordering verhaalbaar is op het schip moet worden beoordeeld naar hetzelfde recht
als de vraag of aan een vordering een recht van voorrang is verbonden. Tot slot beslist
de Hoge Raad nog dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het toepasselijke recht
op de verhaalbaarheid aanwijst indien die vraag rijst in het kader van een vanwaarde-
verklaringsprocedure of een andere procedure waarin een oordeel wordt gegeven over
de rechtmatigheid van in Nederland op een schip gelegd beslag. De Hoge Raad beslist
daartoe:

‘Te bezien blijft of de vraag of sprake is van een op het schip verhaalbare vordering, ook
moet worden beantwoord aan de hand van de in de leden 2 en 3 van art. 3 IPR-wet
Zeerecht vervatte maatstaven wanneer zij niet rijst in het kader van de verdeling van de
opbrengst van een schip, maar in het kader van een vanwaardeverklaringsprocedure of
een andere procedure ter beoordeling van de rechtmatigheid van een hier te lande op het
schip gelegd beslag.
Aangenomen moet worden dat zulks het geval is. Daardoor wordt immers voorkomen dat
enerzijds de vraag of in een internationaal geval hier te lande voor een bepaalde vordering
beslag op een schip kan worden gelegd, en anderzijds, indien dit beslag vervolgens hier
te lande leidt tot een gerechtelijke uitwinning van het schip, de vragen of de vordering
op het schip bevoorrecht is en welke de omvang, de rangorde en de gevolgen van dat
voorrecht zijn, naar verschillende rechtsstelsels zouden moeten worden beantwoord, zodat
in voorkomende gevallen zou kunnen blijken dat beslag is gelegd voor een vordering die,
komt het tot uitwinning, ingevolge het recht van het land van teboekstelling niet meedeelt
in de opbrengst.’

Vervolgens moest nog worden vastgesteld of de vordering van United Towing naar
Italiaans recht (de lex registrationis) verhaalbaar is op de Micoperi 7000. Het Hof
Amsterdam36 oordeelt op 21 september daarover als volgt:

35 Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52.
36 Hof Amsterdam 21 september 2000, gepubliceerd bij HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi

7000).
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‘4.5 Tussen partijen staat thans onbestreden vast dat de vordering van United Towing naar
Engels recht op het schip verhaalbaar is. Voor wat betreft het Italiaanse recht op dat stuk,
als recht van de staat van teboekstelling van het schip, hebben partijen thans rechtsgeleerde
opinies in het geding gebracht, Micoperi van R. Longanese Cattani en United Towing van
M. Lopez de Gonzalo.
4.6 Het hof stelt vast dat beide Italiaanse deskundigen in genoemde opinies volkomen
tegengesteld oordelen over de vraag of naar Italiaans recht de vordering van Micoperi
(lees: United Towing;WV) verhaalbaar is op het schip van de rompbevrachter. Uit sommige
door hen gerelateerde uitspraken van lagere rechters blijkt dat beslaglegging op het schip
van de rompbevrachter niet werd toegestaan, terwijl dit in andere uitspraken wel mogelijk
werd geacht. Het hof is van oordeel dat uit laatstgenoemde voorbeelden, voorzover gerela-
teerd, onvoldoende blijkt dat het gaat om een verhaalsbeslag dat leidt tot daadwerkelijke
uitwinning van het schip. Slechts één uitspraak is gerelateerd, ter zake van de “Eurobreeze”
als weergegeven in rov. 3.5, op grond waarvan dit laatste wel ondubbelzinnig kan worden
vastgesteld.
4.7 Bij die stand van zaken alsmede gelet op de omstandigheid dat geen jurisprudentie
van het hoogste Italiaanse rechtscollege voorhanden is, is het hof van oordeel dat niet kan
worden geconcludeerd dat naar Italiaans recht de vordering van Micoperi (lees: United
Towing; WV) verhaalbaar is op het schip van de rompbevrachter.’

Het Hof Amsterdam oordeelt dus dat nu de vordering naar Italiaans recht niet verhaal-
baar is op het schip, de vordering van United Towing niet kan worden verhaald op
de Micoperi 7000. De Hoge Raad37 heeft op 13 december 2002 de Micoperi-zaak
uiteindelijk afgesloten. Het hof had geoordeeld dat de Hoge Raad zich niet heeft
uitgelaten over de vraag of de Wet conflictenrecht zeerecht directe of eerbiedigende
werking heeft. In cassatie wordt gesteld dat in de eerdere beslissing van de Hoge Raad
besloten ligt dat de Wet conflictenrecht zeerecht geen eerbiedigende werking heeft
omdat de Hoge Raad anders de klacht tegen Hof Den Haag over het toepassingsgebied
van de Wet conflictenrecht zeerecht bij gebrek aan belang zou hebben verworpen.
De Hoge Raad verwerpt het beroep door te oordelen:

‘De klacht ziet eraan voorbij dat de Rechtbank de bij toepassing van bedoelde wet aan
de orde komende vraag of ook naar Italiaans recht de vordering op het schip kon worden
verhaald nog niet had beantwoord en dat eerst indien die vraag ontkennend zou worden
beantwoord de al dan niet eerbiedigende werking van die wet relevant zou worden.’

Conclusie uit het Hanjin Oakland-arrest en het Micoperi 7000-arrest
Uit het Hanjin Oakland-arrest en het Micoperi 7000-arrest kan worden geconcludeerd
dat art. 3 lid 2 en 3 het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijzen. Dat wil
zeggen dat een vordering alleen verhaalbaar is op een zeeschip indien dat zowel naar
de lex causae van de vordering als de lex registrationis van het schip het geval is.
De vraag of deze conflictregels functioneel zijn, wordt hieronder beantwoord.

37 HR 13 december 2002, hoger beroep van Hof Amsterdam 21 september 2000, S&S 2004, 27
(Micoperi 7000).
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6.2.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepasselijkheid van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheid

In de literatuur is verschillend gereageerd op deze arresten. Zowel de positieve,38

gematigde39 als de negatieve40 reacties worden hieronder geanalyseerd. De conflict-
regel voor de verhaalbaarheid van vorderingen dient rekening te houden met zowel
de belangen van de ladingbelanghebbenden die hun schade willen verhalen op het
schip, de belangen van de scheepseigenaar op wiens schip de vorderingen kunnen
worden verhaald, de belangen van de hypotheekbank, als de belangen van de personen
die een boven of beneden hypotheek gerangschikte vordering hebben. In de hierna
te bespreken kritische literatuur is aangevoerd dat door de toepasselijkheid van de
lex causae en de lex registrationis op de verhaalbaarheid de belangen van de Neder-
landse scheepseigenaren onvoldoende in acht worden genomen. Het belangrijkste
bezwaar, dat al in de Parlementaire Geschiedenis41 van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht is te vinden, heeft betrekking op de gevolgen die deze conflictregel heeft
voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht met bovengenoemde ruime ver-
haalsmogelijkheid van vorderingen tegen een vervoerder onder cognossement. De
ladingbelanghebbende komt de ruime verhaalsmogelijkheid namelijk alleen toe indien
zowel het schip waarop verhaal wordt gezocht in Nederland is geregistreerd als de
vordering waarvoor verhaal wordt gezocht door Nederlands recht wordt beheerst.42

Vanuit de reder geredeneerd, geldt dat als gevolg van de conflictregel uit art. 3 lid
2 Wet conflictenrecht zeerecht alleen Nederlandse reders de ruime verhaalsmogelijk-
heid van vorderingen tegen een vervoerder onder cognossement op hun schip moeten
gedogen.

Na de bespreking van de kritiek op de uitspraken in de Hanjin Oakland en de
Micoperi 7000 wordt onderzocht of ter opheffing van de nadelige positie van Neder-
landse reders het de voorkeur verdient de Nederlandse regeling ook op buitenlandse
schepen toe te passen door middel van een aanpassing van het conflictenrecht of dat
het beter is de Nederlandse materiële regeling aan te passen zodat de ruime verhaals-
mogelijkheid ook niet meer bestaat ten opzichte van in Nederland teboekstaande
schepen.

De Boer43 is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex registrationis
op de verhaalbaarheidsvraag, zoals die door de Hoge Raad in het Hanjin Oakland

38 Claringbould 1994, p. 106 e.v.; Prisse 1995, p. 14 e.v.
39 Boonk 1998, p. 94 en 100.
40 Japikse AA 1993, p. 413, Japikse zoekt aansluiting bij art. 5 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht (recht

van de loshaven); Japikse, in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997,
p. 78-79; Smeele in: K.F. Haak, Uitspraak en Uitleg, 1998, p. 154-157.

41 Voorlopig verslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk wetboek.
Vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a, p. 2.

42 Claringbould (Claringbould 1994, p. 110-112) voorspelde reeds dat toepassing van het cumulatiestelsel
op de verhaalbaarheid de doodsteek zou zijn voor het Nederlandse systeem van bescherming van
de derde-cognossementhouder.

43 HR 12 september 1997, NJ 1998, 688 m.nt. Th.M. de Boer (Micoperi 7000).
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en het Micoperi 7000 arrest is toegepast. Hij stelt in zijn noot onder het Micoperi
7000-arrest:

‘Toepassing van de lex registrationis heeft het voordeel dat de vraag naar de verhaalbaar-
heid van een vordering naar hetzelfde recht beoordeeld wordt als de vraag naar het bestaan,
de omvang, de rangorde en de gevolgen van een voorrecht. Vanuit het oogpunt van rechts-
zekerheid lijkt mij dit ook een passender oplossing dan aanknoping bij de lex executionis,
omdat niet van tevoren gezegd kan worden in welk land uitwinning plaats zal vinden, terwijl
vaststaat in welk land het schip is teboekgesteld. Ook vanuit het oogpunt van een goede
rechtsbedeling valt de lex registrationis te verkiezen, omdat aanknoping bij het recht van
de plaats van uitwinning “forum shopping” in de hand werkt; de scheepseigenaar kan zich
hiertegen op geen enkele wijze wapenen, behalve dan door uit de koers te blijven van
“verhaalsrechtelijk onveilige havens”.’

Van der Wiel,44 advocaat van de Hanjin Oakland, stelt dat zowel op rechtstheoretische
gronden, praktisch processuele gronden als billijkheidsgronden het systeem van art. 3
Wet conflictenrecht zeerecht en van de Hoge Raad aanbeveling verdient. De achter-
grond hiervan is dat Van der Wiel de toepassing van art. 8:217, met name voor reders,
onwenselijk acht. Door de conflictregel uit de arresten is het bereik van dit artikel
aanzienlijk beperkt zodat minder reders, alleen de Nederlandse, er last van hebben.

Japikse45 heeft kritiek geuit op de door de Hoge Raad in de arresten gehanteerde
methode. Japikse meent dat een dolksteek het voor- en verhaalsrecht van art. 217
kunnen bedreigen doordat de Wet conflictenrecht zeerecht in art. 3 lid 3 voorrang
ontzegt aan een vordering die naar het daarop toepasselijke recht niet op het schip
bevoorrecht is en dat een zelfde gevolg intreedt wanneer het op grond van lid 2
toepasselijke recht van de teboekstelling aan de vordering geen voorrecht verbindt.
Japikse is een voorstander van een bredere toepassing van de Nederlandse regeling
door aanpassing van het conflictenrecht. Zijn argument berust op de eis van consisten-
tie in de wet. Men behoort niet met de ene hand in het materiële recht te geven en
met de andere hand door middel van het conflictenrecht terug te pakken. Japikse stelt
dat het feit dat art. 8:217 BW nu niet meer is toe te passen op een buitenlandse
vervoerder, ook niet in het geval van een rompbevrachter, in strijd is met de bedoeling
van de wetgever. Deze had als doel de cognossementhouder te beschermen tegen een
onbekende rompbevrachting door middel van een verhaalsmogelijkheid op het schip
ook indien er geen sprake was van een kapiteinscognossement. Ter oplossing van
het gesignaleerde probleem heeft Japikse46 voorgesteld om op de vraag naar de
verhaalbaarheid art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht toe te passen. In art. 5 Wet conflic-
tenrecht zeerecht wordt het recht van de loshaven toepasselijk verklaard op de vraag
‘of, en zo ja, onder welke voorwaarden, naast degene die het cognossement onder-

44 Van der Wiel 1999, p. 157-160.
45 Japikse, in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 78-79. Zie ook

Japikse AA 1993: hij zoekt aansluiting bij art. 5 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht (recht van de
loshaven).

46 Japikse 1993, p. 413.
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tekende of voor wie een ander het tekende, een derde als vervoerder onder het cognos-
sement verbonden (…) is’. Art. 8:217 zou in zijn ogen dan onder de in art. 5 Wet
conflictenrecht zeerecht genoemde ‘voorwaarden’ gebracht moeten worden of art.
5 Wet conflictenrecht zeerecht zou moeten worden uitgebreid met ‘en met welke
gevolgen’. Door art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheidsvraag toe
te passen zou de Nederlandse rechter de Nederlandse materieelrechtelijke regeling
betreffende de verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment niet alleen meer op Nederlandse schepen maar op alle schepen toepassen.

Claringbould47 is ook van mening dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de
dolksteek is die art. 8:217 BW vrijwel tot een dode letter maakt. Hij vreest echter
dat het niet mogelijk is om de verhaalbaarheid onder art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht
te brengen omdat uit de Parlementaire Geschiedenis niet blijkt dat art. 5 Wet conflic-
tenrecht zeerecht op die vraag toepasselijk is.

Boonk48 heeft sterke kritiek op de arresten van de Hoge Raad. Boonk heeft zowel
kritiek op de gevolgen die de toepasselijkheid van de conflictregels uit art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht heeft voor het Nederlandse materiële recht als op de toepasse-
lijkheid van de lex registrationis en de lex causae als conflictregels voor de verhaal-
baarheid op zich. Ten aanzien van het eerste punt van kritiek stelt Boonk dat zijns
inziens het toepassinggebied van art. 8:217 jo. art. 8:461 BW door de conflictregel
uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht te zeer wordt beperkt. Boonk meent dat in de
Hanjin Oakland–zaak ten onrechte niet of nauwelijks aandacht is besteed aan de
fundamentele betekenis van art. 217, 461 en 462 van Boek 8 BW. Bij zijn kritiek
verwijst hij naar het Ufuk-arrest49 van de Hoge Raad uit 1993. Boonk50 leest in
het Ufuk-arrest in de eerste plaats dat in het Nederlandse interne zeerecht een funda-
mentele betekenis moet worden toegekend aan de mogelijkheid voor ladingbelangheb-
benden om beslag op het vervoerende schip te leggen, ook als hun cognossementvorde-
ring niet tegen de reder is gericht. In de tweede plaats volgt uit het arrest volgens
Boonk dat er een samenhang bestaat tussen de toekenning van een verhaalsrecht op
het vervoerende schip in art. 8:217 BW en de regeling van de aanwijzing van cognos-
sementvervoerders in art. 8:461 BW. Boonk stelt dat de wetgever met het opstellen
van deze artikelen ervoor heeft gekozen de ladingbelanghebbenden een vergaande
bescherming te bieden. Boonk meent dat door toepassing van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht op de verhaalbaarheid geen recht wordt gedaan aan deze bedoeling van de
wetgever.

Ten aanzien van zijn tweede punt van kritiek stelt Boonk ten eerste dat hij pleit
voor de toepasselijkheid van een rechtsstelsel op de verhaalbaarheid in plaats van

47 Claringbould 1994, p. 111.
48 Boonk 1998, p. 96-103 en Boonk 1999, p. 1035-1040.
49 HR 2 april 1993, S&S 1993, 69 (Ufuk), r.o. 3.6.4. De Hoge Raad oordeelde daarin: ‘(…) dat het

schip van de reder verhaalsobject is voor vorderingen van de cognossementhouders ook indien de
reder niet hun schuldenaar is, strookt met de centrale plaats die Boek 8 aan de reder heeft toegekend
en met de door de regeling van art. 8:461 bereikte versterking van de positie van cognossementhou-
ders’.

50 Boonk 1999, p. 1036.
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twee verschillende rechtsstelsels, zijnde de lex registrationis en de lex causae. Ten
tweede stelt Boonk dat de lex executionis in plaats van de lex registrationis op de
verhaalbaarheidsvraag zou moeten worden toegepast. Boonk is een tegenstander van
de toepassing van de lex registrationis omdat dat recht zijns inziens vaak te weinig
band heeft met het schip en de inhoud van de lex registrationis moeilijk te achterhalen
kan zijn. Boonk hecht minder zwaar aan de mogelijkheid van forumshopping en pleit
met een beroep op de hanteerbaarheid van het recht voor de toepasselijkheid van de
lex executionis.

Smeele51 stelt dat er ook andere conflictregels dan de lex registrationis en de
lex causae op de verhaalbaarheid hadden kunnen worden toegepast. In de eerste plaats
trekt Smeele de materieelrechtelijke lotsverbondenheid tussen voorrecht en verhaalbaar-
heid in twijfel. Omdat een dergelijke verbondenheid zijns inziens niet bestaat, was
de Hoge Raad niet verplicht de conflictregel voor de voorrang, zoals neergelegd in
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht, ook op de verhaalbaarheid toe te passen. In de
tweede plaats stelt Smeele dat de Hoge Raad de ladingbelanghebbenden meer bescher-
ming had kunnen bieden, zoals de wetgever wel heeft gedaan in de art. 8:217 jo. art.
8:461 BW. Tot slot stelt Smeele dat de door de Hoge Raad gekozen oplossing pas
het forumshoppen tegengaat en de rechtszekerheid dient indien deze conflictregel ook
in de meeste andere landen zou worden toegepast. Of dat het geval is, valt volgens
Smeele niet uit de Parlementaire Geschiedenis of de conclusie van de AG af te leiden.
Smeele52 vraagt zich eveneens af waar wij de regel van art. 8:217 lid 1, die alle
cognossementvorderingen verhaalbaar maakt op het schip, aan te danken hebben.
Smeele vervolgt met op te merken dat als de verhaalsmogelijkheid van cognossement-
vorderingen niet was uitgebreid ook de conflictenrechtelijke problematiek, zoals in
de Hanjin Oakland zaak, te voorkomen was geweest. Smeele stelt dat de rechter de
conflictenrechtelijke antikiesregel53 had kunnen toepassen als het Nederlandse recht
gelijk was geweest aan de buitenlandse rechtsstelsels.

Van der Ziel54 stelt dat de kern van het probleem in het Nederlandse materiële
recht ligt. Hij pleit er voor om het verhaalsrecht van art. 8:217 terug te brengen tot
vorderingen onder een kapiteinscognossement. In dat geval speelt namelijk de scheeps-
eigenaar een rol in het vervoer. Alleen in die situaties is het terecht dat de vordering
van de cognossementhouder verhaald kan worden op het schip.

Duidelijk is dat de meerderheid van de schrijvers van oordeel is dat de kern van het
probleem niet in het conflictenrecht ligt maar in het Nederlandse materiële recht. Ik
sluit mij bij deze meerderheidsopvatting aan. De balans is in het Nederlandse materiële
te zeer ten nadele van de scheepseigenaar uitgevallen. Het is in strijd met de rechtvaar-
digheid om ook vorderingen bij het ontstaan waarvan de scheepseigenaar geen enkele
betrokkenheid heeft gehad, verhaalbaar te laten zijn op het schip. Als gevolg van de

51 Smeele in: K.F. Haak 1998, p. 150-157.
52 F.G.M. Smeele in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 76-78.
53 Jessurun d’Oliveira 1971.
54 G.J. van der Ziel in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 75.
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conflictregels als geformuleerd in de genoemde arresten, geldt dit negatieve effect
niet voor alle scheepseigenaren op wiens schepen in Nederland verhaal wordt gezocht
maar alleen voor Nederlandse scheepseigenaren. Nu de kern van het probleem in het
materiële recht ligt, dient ook daar de oplossing gevonden te worden. Daartoe zal
een aanbeveling worden gedaan tot aanpassing van art. 8:217 BW.

Wijziging van het materiële recht
Mijns inziens zou de vraag of het gerechtvaardigd is dat een vordering uit een vervoer-
overeenkomst jegens een ander dan de scheepseigenaar verhaalbaar is op het schip
samen moeten hangen met de vraag of de reder op enigerlei wijze betrokken was bij
dat vervoer. Indien sprake is van een kapiteinscognossement is de reder vaak wel
betrokken bij het vervoer. Indien de eigenaar het cognossement zelf heeft ondertekend,
spreekt zijn betrokkenheid voor zich. Ook in de situatie dat de rompbevrachter het
cognossement heeft ondertekend, is de scheepseigenaar mijns inziens nog nauw genoeg
betrokken om vorderingen uit vervoer onder cognossement op zijn schip verhaalbaar
te doen zijn. De scheepseigenaar weet immers met wie hij een rompbevrachtingsover-
eenkomst heeft gesloten en weet ook dat deze rompbevrachter vervoerovereenkomsten
zal gaan sluiten waar eventueel vorderingen uit kunnen voortvloeien. Voor kapiteins-
cognossementen geldt naar mijn mening hetzelfde. Indien de kapitein door de scheeps-
eigenaar is aangesteld, spreekt de betrokkenheid van de scheepseigenaar bij vorderin-
gen uit vervoer onder het door de kapitein getekende cognossement voor zich. Indien
de rompbevrachter de kapitein heeft aangesteld, bestaat de betrokkenheid van de
scheepseigenaar uit het feit dat de scheepseigenaar de rompbevrachter zelf heeft
uitgezocht.

Anders is de situatie waarin geen sprake is van een kapiteinscognossement. De
balans tussen de belangen van de ladingbelanghebbenden en de belangen van de
scheepseigenaar is in die gevallen mijns inziens teveel in het belang van de lading-
belanghebbenden doorgeschoten. Bij niet-kapiteinscognossementen heeft de scheeps-
eigenaar vaak geen enkele band meer met het vervoer onder cognossement. Indien
daaruit een vordering voortvloeit, is het daarom niet rechtvaardig om die vordering
op het schip te kunnen verhalen. Het belang van de scheepseigenaar dient in die
gevallen beter te worden beschermd. Vorderingen uit vervoer onder cognossement
waarbij de scheepseigenaar geen enkele rol heeft gespeeld, dienen niet verhaalbaar
te zijn op het schip. Het tweede deel van de eerste zin van art. 217 lid 1 onder a zou
daartoe als volgt kunnen worden aangepast:

‘alsmede de vorderingen die voortvloeien uit vervoer onder cognossement die kunnen worden
geldend gemaakt jegens de reder of rompbevrachter die het cognossement ondertekende
of voor wie de kapitein het cognossement ondertekende’

Door de voorgestelde wijziging van art. 8:217 is verhaal op het schip voor vorderingen
uit een vervoerovereenkomst onder cognossement alleen nog mogelijk voor die
vorderingen waarbij de reder op enigerlei wijze betrokken is geweest. Op deze wijze
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kan de reder niet overvallen worden door verhaal op zijn schip voor een vordering
uit een overeenkomst waar hij geen weet van had.

Een andere vraag is of, los van het effect van het Nederlandse materiële recht
voor Nederlandse scheepseigenaren, de conflictregel uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht ook los daarvan wel de best mogelijke conflictregel voor de verhaalbaarheid
is. Ik waag dit, gesteund door de literatuur, te betwijfelen. Na bespreking van de voor-
en nadelen van het huidige systeem en van de mogelijke alternatieven, zal ik een
aanbeveling doen voor een conflictregel voor de vraag of een vordering verhaalbaar
is op het schip die afwijkt van de huidige conflictregel.

Voorrangsregel
Door Boonk55 is voorgesteld om art. 8:217 BW als een voorrangsregel te beschouwen
in de zin van art. 7 EVO. Door art. 8:217 BW als een voorrangsregel aan te merken
zou de Nederlandse rechter deze materieelrechtelijke regel altijd toepassen en zou
de toepasselijkheid ervan dus niet meer afhangen van de uitkomst van de verwijzings-
regel van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. De Boer56 heeft tegen deze laatste
methode bezwaar gemaakt door op te merken dat voorrangsregels een ander karakter
hebben dan art. 8:217 BW. Voorrangsregels zijn semi-publiekrechtelijke voorschrif-
ten.57 Er bestaan twee soorten voorrangsregels. In de eerste plaats zijn er voorschriften
die bepaalde groepen rechtssubjecten, zoals werknemers of consumenten, bescherming
verlenen tegenover een sterkere wederpartij, zoals een werkgever of een professionele
verkoper. In de tweede plaats zijn er voorschriften die in privaatrechtelijke rechtsver-
houdingen ingrijpen ter bescherming van publieke belangen. Voorbeelden van de
tweede categorie voorrangsregels zijn milieuwetgeving of kartelwetgeving. Mijns
inziens zou art. 8:217 BW inderdaad als een voorrangsregel van de eerste categorie
kunnen worden opgevat nu het een bepaalde groep rechtssubjecten, namelijk lading-
belanghebbenden, bescherming verleent tegenover een sterkere wederpartij, namelijk
de vervoerder.

Het oordeel over de vraag of een bepaald voorschrift, zoals art. 8:217 BW, een
voorrangsregel is, staat ter beoordeling van de rechter. De wetgever kan echter door
het opstellen van een conflictregel ook zelf bepalen wanneer art. 8:217 BW van
toepassing is. Een manier om bij executie in Nederland te allen tijde het Nederlandse
verhaalsrecht toepasselijk te doen zijn, is de lex executionis als toepasselijk recht op
de verhaalbaarheid aan te wijzen. De doelmatigheid en rechtvaardigheid van deze
conflictregel wordt hieronder onderzocht.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepasselijkheid van de lex executionis
op de verhaalbaarheid
De toepassing van de lex executionis op de vraag of een vordering verhaalbaar is
kent dezelfde voor- en nadelen als bij de toepassing van de lex executionis op de

55 Boonk 1998, p. 98-103 en Boonk 1999, p. 1035-1040.
56 De Boer 1997.
57 Strikwerda 1978; Strikwerda 2002, p. 70.
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hiervoor behandelde vraag of een vordering bevoorrecht is. Toepassing van de lex
executionis op de vraag of een vordering verhaalbaar is op het schip heeft als voordeel
dat de Nederlandse rechter zijn eigen recht kan toepassen Door de toepassing van
de lex executionis op de verhaalbaarheid wordt mijns inziens een wezenlijk element
van het internationaal privaatrecht miskend. Dat wezenlijke element bestaat uit de
mogelijkheid dat een rechter op een internationaal geval een ander recht dan zijn eigen
recht toepast. Tegen de toepassing van de lex executionis kan ook worden aangevoerd
dat het geen recht doet aan het internationale karakter van een internationale rechtsver-
houding. De rechter past dan immers steeds zijn eigen recht toe waarmee de rechtsver-
houding behalve de plaats van executie, wellicht geen enkele band heeft.

Boonk58 stelt dat het zeerecht in bepaalde opzichten afwijkt van het ‘commune
recht’. Een zeerechtelijke zaak is zijns inziens vaak zeer complex, de betrokken
rechtsstelsels zijn niet altijd even ontwikkeld, in het zeerecht zijn soms andere aan-
knopingspunten van belang, forum shopping is in het zeerecht min of meer een ‘fact
of life’ en het spanningsveld tussen het internationale karakter van de rechtsverhoudin-
gen en de eis van hanteerbaarheid van het recht vraagt zijns inziens om terughoudend-
heid bij de toepassing van vreemd recht.59 Boonk stelt:

‘Tussen het zeerecht en het gemene recht bestaat namelijk een belangrijk verschil. Het
gemene recht is in het algemeen geschreven voor interne, nationale situaties. In veel
gevallen zal het IPR niet aan de orde komen.’

Omdat het zeerecht van Boek 8 BW met het oog op de toepasselijkheid van internatio-
nale rechtsverhoudingen geschreven is, acht Boonk60 het sneller dan ‘op land’ gerecht-
vaardigd dat de lex fori wordt toegepast in plaats van vreemd recht.61 Boonk ziet
gezien het internationale karakter van het Nederlandse zeerecht, de behoefte aan
rechtszekerheid en de eis van hanteerbaarheid van het recht wel wat voor toepassing
van de lex fori.62 De wetgever dient zijns inziens over dringende argumenten te
beschikken om een ander recht dan het Nederlandse toepasselijk te achten. Om drie
redenen ben ik het hier niet met Boonk eens. Het feit dat het zeerecht internationaal
is van nature, geldt ook voor het materiële zeerecht van andere Staten. Het Nederlandse
zeerecht is daarom niet per se beter geschikt om toegepast te worden dan het zeerecht
van een ander rechtsstelsel. In de tweede plaats gaat de stelling dat Boek 8 BW

58 Boonk 1998, p. 4-19.
59 Boonk (Boonk 1998, p. 7) stelt dat, hoewel zeerechtelijke rechtsverhoudingen vrijwel altijd internatio-

naal zijn, een te veelvoudige toepassing van het ipr en hierdoor aangewezen buitenlands recht de
hanteerbaarheid van het recht in gevaar brengt. Hij is van mening dat de eis van hanteerbaarheid
van het recht meebrengt dat men moet trachten een zeker evenwicht te vinden tussen enerzijds het
recht doen aan de vreemde elementen in de rechtsverhouding, en anderzijds het kunnen berechten
van de zaak binnen een redelijke termijn.

60 Boonk 1998, p. 8.
61 Kollewijn en W.E. Haak hebben in verband met het internationale karakter van het zeerecht echter

het standpunt verdedigd dat het Nederlandse zee(vervoer) recht in wezen internationaal privaatrecht
is. W.E. Haak 1969, p. 1; Kollewijn 1966, p. 305; Boonk 1998, p. 7-9.

62 Zie over de toepassing van de lex fori: De Boer 2004, p. 199-248.
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internationale aansluiting vindt juist niet op voor de artikelen waar we het hier over
hebben. Hierboven63 is reeds ingegaan op het unieke karakter van de ruime verhaals-
mogelijkheden die het Nederlandse recht biedt aan ladingbelanghebbenden. In de derde
plaats is zeker in de zeescheepvaart behoefte aan rechtszekerheid, deze wordt nu juist
niet geboden door de lex fori. Reders kunnen bij toepasselijkheid van de lex executio-
nis niet van te voren incalculeren welke vorderingen verhaalbaar zijn op het schip.

De toepassing van de lex executionis op de verhaalbaarheid houdt onvoldoende
rekening met de belangen van de scheepseigenaar en van medeschuldeisers die kunnen
worden overvallen door een vordering die onverwacht verhaalbaar is op het schip
volgens de lex executionis.

De plaats waar een schip eventueel geëxecuteerd wordt, staat niet van te voren
vast. De keuze van een schuldeiser om in een bepaalde haven executoriaal beslag
te leggen vormt de uitkomst van een afweging van factoren zoals de eisen die worden
gesteld om beslag te kunnen laten leggen en de inhoud van het recht dat aldaar door
de executierechter wordt gehanteerd. Verhaal op een schip maakt enerzijds inbreuk
op het eigendomsrecht van de scheepseigenaar maar vormt anderzijds voor schuldeisers
een laatste redmiddel om hun vordering nog (gedeeltelijk) voldaan te zien worden.
Vanwege dit beslissende karakter van het verhaalsrecht is het voor zowel reder als
ladingbelanghebbende zaak van te voren te weten aan welke vorderingen een verhaals-
recht is verbonden. Deze rechtszekerheid wordt niet geboden door de lex executionis.

Recht van de loshaven
De hierboven besproken argumenten tegen de toepassing van de lex executionis op
de verhaalbaarheid gelden ook ten aanzien van een voorstel van Japikse64 uit 1993
om op de vraag naar de verhaalbaarheid art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht toe te
passen met als gevolg dat het recht van de loshaven toepasselijk is. Ook in dat geval
wordt geen rechtszekerheid geboden aan de scheepseigenaar en de hypotheekbank.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex registrationis
De rechtszekerheid wordt gediend indien voor de verhaalbaarheid van een vordering
op het schip is vereist dat (onder meer) de lex registrationis dat verhaalsrecht toekent.
Nu een verhaalsrecht inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de reder op zijn schip,
is het gerechtvaardigd dat de reder weet of kan weten welke vorderingen op zijn schip
verhaalbaar zijn.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex causae
De vraag is of het terecht is dat op grond van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht
voor de verhaalbaarheid naast de toepasselijkheid van de lex registrationis ook nog
is vereist dat de lex causae van de vordering een dergelijk verhaalsrecht toekent. Ten
aanzien van het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is reeds
betoogd en onderbouwd dat er geen duidelijke basis is voor de medetoepasselijkheid

63 Zie paragraaf 6.1.
64 Japikse 1993, p. 413.
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van de lex causae. De vraag is nu of het ook ten aanzien van de verhaalbaarheid van
een vordering aanbeveling verdient daarop alleen de lex registrationis toe te passen.

In de Micoperi-zaak stelt de Hoge Raad dat de ratio voor de toepasselijkheid van
de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht is, ook geldt voor de medetoe-
passelijkheid van de lex causae op de vraag of een vordering verhaalbaar is. De Hoge
Raad noemt als reden voor de toepassing van de lex causae:

‘(…) dat het ongewenst is dat een vordering ingevolge het recht van het land van teboekstel-
ling als op het schip bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt alhoewel zij dat niet is
naar het recht dat haar beheerst (…).’

Evenals bij de conflictregel voor de vraag of een vordering is bevoorrecht, is mij niet
duidelijk wat er nu zo onwenselijk is aan de situatie dat een vordering op grond van
de lex registrationis verhaalbaar is op het schip hoewel zij naar de lex causae niet
verhaalbaar is. De toepasselijkheid van het recht dat op de vervoerovereenkomst
toepasselijk is, vormt namelijk een extra drempel voor de verhaalsmogelijkheid van
de ladingbelanghebbenden welke drempel niet ter bescherming van de reder dient
als de reder geen partij was bij de overeenkomst waar de te verhalen vordering uit
voortvloeit.

Ik zie niet in waarom een schuldeiser die aan het recht van de staat waar de
scheepseigenaar zijn schip heeft geregistreerd het recht ontleent om zich op dat schip
te verhalen dat verhaalsrecht niet enkel al op grond van dat recht zou mogen uitoefe-
nen. Het ontlenen van een verhaalsrecht aan alleen de lex registrationis is ten opzichte
van de reder namelijk niet ongerechtvaardigd omdat het de reder zelf heeft bepaald
waar zijn schip is teboekgesteld. De reder kan dus nagaan welke mogelijke vorderingen
volgens het recht van de staat van teboekstelling verhaalbaar zijn op zijn schip. De
reder hoeft bij toepassing van de lex registrationis dus niet te worden overvallen door
verhaalsrechten die hij niet kent. Met het oog op de bescherming van de scheepseige-
naar is er terecht voor gekozen om een vordering alleen verhaalbaar te doen zijn op
een schip indien dit mogelijk is volgens de lex registrationis. Om vervolgens voor
de verhaalbaarheid ook nog te vereisen dat de vordering naar de lex causae verhaalbaar
is, voegt mijn inziens niets toe.

Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van de toepassing
van de lex causae op de verhaalbaarheid van een vordering
Mijns inziens zou art. 8:217 BW als een voorrangsregel kunnen worden opgevat nu
het een bepaalde groep rechtssubjecten, namelijk ladingbelanghebbenden, bescherming
verleent tegenover een sterkere wederpartij, namelijk de vervoerder. Omdat in de
literatuur echter geen overeenstemming bestaat over de vraag of art. 8:217 BW een
voorrangsregel is, heb ik ook de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de verschillen-
de mogelijke conflictregels voor de verhaalbaarheid onderzocht.

Bij de vraag naar de verhaalbaarheid van een vordering spelen verschillende
belangen een rol. De conflictregel voor de verhaalbaarheid dient het resultaat te zijn
van een zorgvuldige afweging van de belangen van de scheepseigenaar, de hypotheek-
bank en de overige beneden- en boven hypotheek gerangschikte schuldeisers. De lex
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registrationis komt tengevolge van de rechtszekerheid die het biedt, tegemoet aan alle
belangen. De toepassing van de lex executionis daarentegen leidt tot rechtsonzekerheid
bij een groot deel van de betrokken personen en ontkent daarnaast een wezenlijk
element van het internationaal privaatrecht inhoudende dat een rechter op internationale
situaties soms buitenlands recht behoort toe te passen. Concluderend pleit ik daarom
voor toepassing van de lex registrationis op de vraag of een vordering verhaalbaar
is op het schip. Deze conclusie stemt overeen met de conclusie met betrekking tot
de conflictregel voor de vraag of een vordering bevoorrecht is. Die conclusie komt
neer op het schrappen van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Een negatief effect
van de enkele toepasselijkheid van de lex registrationis op de verhaalbaarheid zou
echter zijn dat de ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen een vervoerder
onder cognossement op Nederlandse schepen zou gaan gelden voor alle vorderingen
jegens in Nederland geregistreerde schepen in plaats van alleen voor vorderingen die
worden beheerst door een rechtsstelsel dat die ruime verhaalsmogelijkheid ook toekent.
In de vorige paragraaf is echter reeds gepleit voor een wijziging van het materiële
recht inzake de verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment waardoor de nadelige positie van de Nederlandse reders kan worden opgeheven.

6.2.5 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de
toepasselijkheid van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheid

Ten aanzien van de vraag of een vordering uit vervoer onder cognossement verhaalbaar
is op een schip spelen verschillende belangen een rol. Dit zijn de belangen van de
scheepseigenaar, van de hypotheekbank, van de ladingbelanghebbenden en van andere
personen die een boven of beneden hypotheek gerangschikte vordering hebben. De
balans tussen deze belangen is door het effect dat de conflictregel voor de verhaalbaar-
heid in combinatie met art. 217 en 461 van Boek 8 BW te zeer ten nadele van Neder-
landse scheepseigenaren uitgevallen.

De ruime definitie van vervoerder onder cognossement en de daarmee samenhan-
gende ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen hen, geldt nagenoeg alleen
voor Nederlandse reders. Dit effect kan opgeheven worden door de conflictregel voor
voorrang en verhaal te wijzigen in de zin dat de lex executionis toepasselijk is op
de voorrang en het verhaal van vorderingen. Toepassing van de lex executionis is
echter in strijd met de eisen van rechtszekerheid en het internationale karakter van
het zeevervoer. Door ter aanwijzing van het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid
aan te knopen bij de registratie van het zeeschip wordt recht gedaan aan de eisen die
het mobiele karakter van het zeeschip stelt aan het conflictenrecht. De lex registrationis
dient ter bescherming van de eigenaar van het schip en de hypotheekbank. Het verdient
daarom aanbeveling in ieder geval de lex registrationis toepasselijk te doen zijn op
zowel de voorrang als de verhaalbaarheid van een vordering. De cumulatieve toepas-
sing van de lex causae heeft hier mijns inziens echter geen toegevoegde waarde. De
benadeelde positie waarin reders van in Nederland geregistreerde schepen zich bevin-
den door de ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen een vervoerder onder



180 6 – Toepasselijk recht op de verhaalbaarheid

cognossement dient door aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek opgelost
te worden. Mijns inziens is het niet rechtvaardig om een vordering uit vervoer onder
cognossement waarbij een reder niks te maken heef gehad verhaalbaar te doen zijn
op zijn schip. . Het tweede deel van de eerste zin van art. 217 lid 1 onder a zou
daartoe als volgt kunnen worden aangepast:

‘alsmede de vorderingen die voortvloeien uit vervoer onder cognossement die kunnen worden
geldend gemaakt jegens de reder of rompbevrachter die het cognossement ondertekende
of voor wie de kapitein het cognossement ondertekende’




