
7 Conclusie uit deel I ten aanzien van de centrale
vraag

Conflictregels dienen op doelmatige en rechtvaardige wijze het toepasselijke recht
aan te wijzen. Daartoe dient de conflictregel de verschillende belangen in evenwicht
te houden en dient de conflictregel te passen bij de aard van de betreffende rechts-
verhouding en de aard van de personen en goederen waar het om gaat.

Het commerciële karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van conflict-
regels die eenvoudig zijn toe te passen zodat weinig tijd is gemoeid met het vaststellen
van het toepasselijke recht. De conflictregel voor het retentierecht uit art. 4 WCG
voldoet niet aan deze eis doordat onderzoek naar de inhoud van de lex causae tijd-
rovend en daardoor kostbaar kan zijn. Het commerciële karakter van het zeeschip
vraagt daarom om toepassing van enkel de lex rei sitae op het retentierecht op een
zeeschip.

Het mobiele karakter van een zeeschip blijkt zich in dit deel te doen gelden bij
vragen naar het bestaan en de inhoud van goederenrechtelijke rechten, bij de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud en bij voorrang en verhaal van
vorderingen op het schip. Het in het goederenrecht geldende beginsel van rechtszeker-
heid leidt ertoe dat de toepassing van de lex rei sitae-regel op mobiele zaken niet tot
een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat leidt. De toepassing van de lex
rei sitae zou door een steeds wisselend rechtsregime tot rechtsonzekerheid leiden. In
art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht zijn de problemen waartoe de mobiliteit aanleiding
kan geven, opgelost door in plaats van de lex rei sitae de lex registrationis toe te
passen op goederenrechtelijke rechten op zeeschepen. In art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht is een vergelijkbare oplossing gevonden door de lex registrationis in plaats
van de lex executionis als toepasselijk recht aan te wijzen op de voorrang en de
rangorde van vorderingen. De conflictregel voor de goederenrechtelijke gevolgen van
een eigendomsvoorbehoud uit art. 3:92a BW houdt daarentegen geen rekening met
het mobiele karakter van het zeeschip. Het mobiele karakter van het zeeschip dwingt
daarom tot toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen
van een eigendomsvoorbehoud en de voorrang, rangorde en verhaalbaarheid van
vorderingen.

De toepassing van de lex registrationis en de lex causae op de verhaalbaarheid
van een vordering leidt niet tot een evenwicht in de belangen van de betrokken
personen. De oorzaak hiervan ligt echter niet in het conflictenrecht maar in het
materiële recht zodat het materiële recht aanpassing behoeft in voorgestelde zin.






