
1 Inleiding1

1.1 Doel van dit deel

In dit deel staat het toepasselijke recht op onrechtmatige daden met een zeeschip
centraal. Onder deze onrechtmatige daden vallen vele verschillende rechtsfeiten,
waaronder aanvaring, vervuiling en ongevallen aan boord. Onderzocht zal worden
of de huidige Nederlandse conflictregels voldoende rekening houden met alle belangen
die bij een onrechtmatige daad met een zeeschip betrokken zijn. De vraag is of het
bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van afwijkende conflict-
regels. Met name zullen daarbij het mobiele karakter van het zeeschip, het feit dat
een zeeschip een afzonderlijke leefgemeenschap vormt en de mogelijkheden die de
registratie van een schip het conflictenrecht biedt aan de orde komen.

1.2 Het bijzondere karakter van het zeeschip ten aanzien van de onrecht-
matige daad

Voor de aansprakelijkheid voor een aantal onrechtmatige daden, zoals olievervuiling
of aanvaring, zijn internationaal eenvormige regels opgesteld. Waar eenvormige regels
ontbreken, dienen conflictregels het toepasselijke nationale recht aan te wijzen. De
conflictregels voor de internationale onrechtmatige daad verwijzen in het algemeen
naar de lex loci delicti, het recht van de staat waar het schadebrengende feit zich
voordoet.2 De toepasselijkheid van de lex loci delicti op het zeeschip kan vanwege
het mobiele karakter van het zeeschip bezwaarlijk zijn. Het zeeschip verplaatst zich
constant van de ene jurisdictie naar de andere jurisdictie en kan zich bovendien buiten
de jurisdictie van iedere staat op volle zee bevinden. Toepassing van de lex loci delicti-
regel leidt daarom tot een steeds wisselend onrechtmatige daadsrecht indien het schip
van de ene territoriale wateren naar de andere territoriale wateren vaart. Daarnaast
wijst de lex loci delicti-regel geen toepasselijk nationaal recht aan indien het schip
zich op volle zee bevindt. Tenslotte leidt de mobiliteit van het schip ertoe dat aankno-
ping aan de locus delicti een grote mate van toeval kan kennen.

Naast de mobiliteit bestaat het bijzondere karakter van het zeeschip in de tweede
plaats uit het feit dat het zeeschip in een bepaalde staat is geregistreerd. In het Neder-

1 Zie voor literatuur over dit onderwerp het slot van dit deel.
2 Zie bijvoorbeeld art. 3 lid 1 WCOD; art. 40 EGBGB en art. 3 ontwerp-Rome II.
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landse conflictenrecht is gebruik gemaakt van deze registratie in een poging de
genoemde bezwaren aan de lex loci delicti-regel te ondervangen. In art. 1 sub b van
de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)3 wordt daartoe de fictie gehan-
teerd dat een onrechtmatige daad met een zeeschip op volle zee geacht wordt plaats
te hebben gevonden in de staat waar het schip is geregistreerd.4 De aanknoping bij
de registratie werd vroeger wel aangeduid met het adagium ‘schip is territoir’ maar
dit adagium is in de literatuur reeds lang verworpen.5 Onderzocht zal worden of
aanknoping aan de registratie van het schip ter bepaling van het toepasselijke recht
op een onrechtmatige daad waar een schip bij is betrokken in alle gevallen een
doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat biedt. Onderzocht zal worden of door
gebruik te maken van een andere bijzondere eigenschap van het zeeschip, bestaande
uit het feit dat het schip een afzonderlijke leefgemeenschap vormt, niet een betere
oplossing kan worden geboden.

1.3 Onderscheid tussen interne en externe onrechtmatige daden

Een zeeschip kan bij een onrechtmatige daad op twee wijzen zijn betrokken. In de
eerste plaats kan het schip een rol spelen doordat de schadeveroorzakende handeling
aan boord plaatsvindt maar de schade buiten boord wordt geleden. In het vervolg wordt
hierover ook wel gesproken als ‘externe onrechtmatige daden’. In de tweede plaats
kan het schip een rol spelen als zowel de plaats waar de schade veroorzakende
handeling zich voordoet als de plaats waar de schade wordt veroorzaakt. Deze onrecht-
matige daden zullen hierna ook wel worden aangeduid als ‘interne onrechtmatige
daden’. Onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken kunnen op grond van
dit onderscheid als volgt worden ingedeeld6:

A Externe onrechtmatige daden
Dit zijn daden waarbij de schade aan zaken of personen een gevolg is van:
1. aanraking tussen schepen (eigenlijke aanvaring);
2. aanraking van een schip met een andere zaak dan een schip, zoals een kade, brug,

boortoren of pijpleiding (schadevaring in enge zin);
3. zuiging aan ander schip (schadevaring in enge zin);

3 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

4 Artikel 1 sub b WCOD. Dezelfde oplossing staat in art. 18 ontwerp-Rome II; zie hierover paragraaf
6.3.1.

5 Zie onder meer Reiger 1865; Van Zijst 1897; Kosters 1917, p. 73; Francois 1949-1950, p. 595 e.v.;
Cleveringa 1961, p. 58-60; Kosters-Dubbink 1962, p. 702-203. Zie ook: HR 20 november 1929,
NJ 1930, 87 (noot Scholten) waarin het adagium werd verworpen voor de bepaling van de woonplaats
van een op een Nederlands schip overleden scheepsarts; zie ook: Chung Chi Cheung v. Rex (1938)
62 Lloyd’s Law Rep. 151 PC.

6 Zie voor een indeling naar oud recht: Schadee 1958, p. 565-574.
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4. zuiging aan andere zaak dan een schip, zoals een kade of een wal (schadevaring
in enge zin);

5. brand en explosie;
6. olievervuiling;
7. andere schadelijke en gevaarlijke stoffen dan olie;7

8. het opruimen van een wrak of lading;8

9. een blokkade of stremming van een haven of ander vaarwater;
10. smokkel van personen of goederen.

B Interne onrechtmatige daden
Dit zijn daden waarbij aan boord van het schip:
1. schade aan de lading ontstaat;
2. de lading schade aan het schip veroorzaakt;
3. personen aan boord door een ongeval aan boord letsel oplopen;
4. diefstal plaatsvindt van zaken zoals bagage;
5. een staking uitbreekt waardoor schade wordt veroorzaakt;
6. een gijzeling plaatsvindt.

In het algemeen wordt in het conflictenrecht geen onderscheid gemaakt in de wijzen
waarop een zeeschip bij een onrechtmatige daad kan zijn betrokken. De vraag rijst
of dit onderscheid niet toch wenselijk zou zijn. Mijns inziens is het van belang het
hiervoor gemaakte onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’ onrechtmatige daden wel
te maken. Het onderscheid tussen onrechtmatige daden aan boord en onrechtmatige
daden met effect buiten het schip is functioneel en geeft inzicht in de problematiek
die speelt bij de bepaling van het toepasselijke recht op een zeeschip. Zoals ik hierna
zal betogen en onderbouwen leiden de conflictregels die een dergelijk onderscheid
wel maken tot de aanwijzing van een nauwer verbonden recht.9 Door te onderscheiden
tussen interne en externe onrechtmatige daden is het mogelijk om conflictregels te
formuleren die meer recht doen aan het bijzondere karaktereigenschappen van het
zeeschip

1.4 Het systeem van internationaal eenvormig recht en nationaal conflicten-
recht

Eenvormige regels en conflictregels
Ter bepaling van het toepasselijke recht dient altijd allereerst onderzocht te worden
of er internationaal eenvormige regels van toepassing zijn. Voor sommige maritieme

7 Zoals chemicaliën en kernstof.
8 De vraag hoe een vordering uit aansprakelijkheid voor wrak- of ladingopruimingskosten moet worden

gekwalificeerd, wordt beantwoord in paragraaf 3.4.
9 Zie over grondslagen, beginselen en doelen van het conflictenrecht onder meer: De Winter, 1947,

p.1; Jessurun d’Oliveira 1995.; Jessurun d’Oliveira 1974; Dubbink 1973, p. 63; De Boer 1980, p.
785; Strikwerda 1986; De Boer 1987a; De Boer 1996; Pontier 1997; Strikwerda 2002, p. 36-42.
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onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken, zijn namelijk eenvormige
regels opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het Brussels Verdrag tot het vaststellen
van eenige eenvormige regelen betreffende aanvaring van 1910,10 het Internationaal
Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door
olie (CLC),11 het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor
schade door verontreiniging door schadelijke en gevaarlijke stoffen (HNS-verdrag),12

het Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van het zeevervoer
van nucleaire stoffen (Nuclear-verdrag)13 en het Internationaal Verdrag inzake de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie (Bun-
kers-verdrag).14 Van deze genoemde verdragen is het Koninkrijk partij bij het Brussels
Aanvaringsverdrag en het CLC-verdrag maar zijn het HNS-verdrag en het Bunkers-
verdrag nog niet in werking getreden.

Niet alle vormen van de onrechtmatige daad worden beheerst door eenvormige
regels. Daarnaast geldt dat een eenvormig verdrag niet altijd antwoord geeft op alle
vragen die rijzen naar aanleiding van een geschil. Indien het eenvormige recht geen
(volledig) antwoord geeft, dienen de onbeantwoorde vragen te worden beantwoord
naar een nationaal recht. Welk recht dat in een gegeven geval is, wordt aangewezen
door conflictregels. Bij gebrek aan eenvormige regels bestaat de volgende stap bij
de bepaling van het toepasselijke recht dus uit de vaststelling welke conflictregel
gehanteerd moet worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze trapsgewijze verhouding
tussen internationaal eenvormig recht en (nationaal) conflictenrecht voor de onrecht-
matige daad niet altijd zuiver wordt toegepast. In sommige uitspraken15 wordt ter
bepaling van het toepasselijke recht eerst naar het conflictenrecht gekeken in plaats
van naar het internationaal eenvormig recht. In dit deel wordt getracht het systeem
van eenvormig recht en conflictregels voor maritieme onrechtmatige daden inzichtelijk
te maken.

10 International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between
vessels, Brussel, 23 september 1910. Goedgekeurd door Nederland bij Wet van 11 januari 1913,
Stb. 1913, 26. Zie voor de tekst van het Verdrag Trb. 1953, 124 en International Transport Treaties.

11 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, Brussel 29 november 1969, Trb. 1970,
196. Bij dit Verdrag is in 1992 een protocol tot wijziging tot stand gekomen, Trb. 1994, 229. Zie
ook: International Transport Treaties.

12 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS Convention), Trb. 2002, 222. Zie ook:
International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

13 Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material 1971
(NUCLEAR), Stb. 1991, 371. Zie: International Transport Treaties.

14 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunker -verdrag).
Zie International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

15 Rb. Rotterdam 4 maart 1999, S&S 2001, 31 (Lady Benedict/Chang Ting); Rb. Rotterdam 11 april
2002, S&S 2002, 104 (Mandrake/Promotion VII).
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1.5 Verhoudingen tussen conflictregels

Er bestaat (nog) geen internationaal uniforme conflictregel voor alle vormen van de
onrechtmatige daad.16 Op Europees terrein wordt gewerkt aan een Verordening van
het Europees parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is
op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’)17 maar deze Verordening is nog niet
in werking. Ieder land kent dus zijn eigen nationale conflictenrecht. In het Nederlandse
conflictenrecht zijn verwijzingsregels opgenomen in art. 7 van de Wet conflictenrecht
zee- en binnenvaartrecht18 (hierna ook wel: Wet conflictenrecht zeerecht) voor aan-
raking tussen schepen en in de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)19

voor de onrechtmatige daad. Sommige rechtsfeiten vallen onder verschillende conflict-
regels in welk geval zich samenloop van conflictregels kan voordoen.20 Samenloop
tussen verschillende conflictregels doet zich uiteraard alleen voor als beide conflict-
regels formeel en materieel toepasselijk zijn. Indien deze conflictregels naar verschil-
lende rechtstelsels verwijzen, dient men te weten welke conflictregel prevaleert. Tussen
verschillende conflictregels bestaat daarom een bepaalde rangorde.21 Deze rangorde
dient in acht genomen te worden om te weten welke conflictregel in een gegeven
geval het toepasselijke recht aanwijst. De regels omtrent de verhoudingen tussen
verschillende regels zullen worden uiteengezet.

1.6 Plan van behandeling

Het onderzoek naar het toepasselijke recht op onrechtmatige daden waarbij een
zeeschip is betrokken, is opgesplitst in een onderzoek naar het toepasselijke recht
op externe onrechtmatige daden en een onderzoek naar het toepasselijke recht op
interne onrechtmatige daden. In de categorie externe onrechtmatige daden wordt het
systeem ter bepaling van het toepasselijke recht op aansprakelijkheid uit aanvaring,

16 Voor sommige onrechtmatige daden zijn wel bijzondere conflictregels opgesteld in Verdragen Zie
bijvoorbeeld het Haags Verkeersongevallenverdrag van 4 mei 1971, Trb. 1971, 118 (Toelichtend
rapport van E.W. Essén in ‘Actes et Documents de la XIième Session de la Conférence de la Haye,
tome III, p. 200-218, Nederlandse vertaling in Bijl. Handelingen II, 1974/75, 12 476, nr. 6.) en het
Haags Produktaansprakelijkheidsverdrag van 2 oktober 1973, Trb. 1974, 84 (Toelichtend rapport
van W.L.M. Reese in ‘Actes et Documents de la XIIième Session de la Conférence de la Haye’,
tome III, p. 252-273, Nederlandse vertaling in bijlage Memorie van Toelichting, Bijl. Handelingen
II, 1977/78, 14 914, nr. 1-4.).

17 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.
18 Wet van 18 maart 1993, houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking

tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht (Wet conflictenrecht zee, binnenvaart- en
luchtrecht), Stb. 1993, 168. De wet is gewijzigd bij de Wet van 26 januari 1995, Stb. 1995, 71 jo
24 mei 1995, Stb. 1995, 283. Bij de wijziging is de wet ook toepasselijk geworden op luchtvaartuigen.

19 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

20 Zie over samenloopvraagstukken: Boukema 1966; Sinclair 1984; Boukema 1992; Brunner 1984;
Mus 1996; De Meij 2003, p. 227-252.

21 Strikwerda 2002, p. 13-14.
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vervuiling en opruimingskosten onderzocht. Bij de externe onrechtmatige daden dient
de analyse en waardering van het eenvormige recht en het conflictenrecht te beginnen
met een omschrijving van het formeel en het materieel toepassingsgebied van de
eenvormige verdragen op dit terrein.22 Als de eenvormige regels antwoord geven
op alle vragen, hebben conflictregels immers geen taak. Na de analyse van de toepas-
singsgebieden van de eenvormige regels is duidelijk welke vragen niet door eenvormig
recht worden beantwoord. Deze onbeantwoorde vragen moeten worden opgelost aan
de hand van een door conflictregels aan te wijzen nationaal recht. Onderzocht wordt
voor welke externe onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken bijzondere
conflictregels bestaan. Het formeel en materieel toepassingsgebied van deze bijzondere
conflictregels wordt uiteengezet. Deze nauwkeurige beschrijving van het toepassings-
gebied van de bijzondere conflictregels is noodzakelijk om te weten welke onrecht-
matige daden niet onder de bijzondere maar onder de algemene verwijzingsregels
van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) vallen.

Met betrekking tot interne onrechtmatige daden bestaan geen eenvormige regels en
evenmin bijzondere conflictregels. Het onderzoek naar het toepasselijke recht op de
interne onrechtmatige daden spitst zich dus volledig toe op de algemene verwijzings-
regels voor de onrechtmatige daad uit de WCOD. De conflictregels uit de WCOD
gelden dus voor alle interne onrechtmatige daden en voor de externe onrechtmatige
daden voorzover het eenvormige recht geen antwoord geeft en er geen bijzondere
conflictregel toepasselijk is. Het toepassingsgebied en de inhoud van deze algemene
conflictregels uit de WCOD worden geanalyseerd en gewaardeerd. Voor de waardering
van de Nederlandse conflictregels uit de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
wordt gekeken naar verschillende opvattingen die over het toepasselijke recht op
maritieme onrechtmatige daden in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak en
literatuur bestaan. Vanwege de relatief beperkte hoeveelheid literatuur die hierover
is geschreven per rechtsstelsel vindt geen vergelijking plaats tussen het conflictenrecht
van verschillende staten maar wordt wel een vergelijking gemaakt van de verschillende
theorieën die bestaan over het conflictenrecht voor maritieme onrechtmatige daden.

Als gezegd, wordt in Brussel gewerkt aan Europese Verordening betreffende
conflictregels voor niet-contractuele verbintenissen (Rome II). Zodra deze Verordening
in werking treedt, vervangt de Verordening alle conflictregels voor buitencontractuele
vorderingen uit nationale bron, tenzij de Verordening die conflictregels met zoveel
woorden onverlet laat. Aan het slot van het deel wordt een vergelijking gemaakt tussen
de WCOD en het huidige ontwerp voor Rome II. Deze vergelijking wordt gemaakt
om een antwoord te geven op de vraag of de conflictregels uit Rome II zullen voldoen
indien zij worden toegepast op het zeeschip. Opgemerkt dient hier te worden dat de

22 Deze eenvormige Verdragen gaan over de vragen als wat onrechtmatig is en wie aansprakelijk is.
Een deel van deze Verdragen heeft ook betrekking op de beperking van aansprakelijkheid. Dit
onderwerp wordt in een afzonderlijk deel behandeld. In dat deel komen ook de specifieke Verdragen
met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid, zoals het Londens Limitatieverdrag van 1976
(LLMC 1976) aan de orde.
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definitieve tekst van Rome II nog niet vaststaat. De Europese Commissie heeft op
22 juli 2003 een voorstel voor Rome II gedaan 23Het Europese Parlement heeft op
6 juli 2005 in een resolutie enkele amendementen op dit voorstel aangenomen.24

De Europese Commissie heeft enkele van deze amendementen overgenomen en op
21 februari 2006 een geamendeerd voorstel ingediend.25 Nu de uiteindelijke tekst
van de Verordening nog niet vaststaat, dient bij het lezen van dit deel rekening te
worden gehouden met de mogelijkheid dat de inhoud van Rome II zoals die in de
toekomst gaat gelden, afwijkt van de hier besproken artikelen van het ontwerp-
Rome II.

1.7 Terminologie

In het vervolg van dit deel zal veelvuldig worden gesproken van ‘territoriale wateren’.
Dit begrip ‘territoriale wateren’ omvat zowel de wateren die onder het volkenrechtelijke
begrip ‘territoriale zee’ vallen als de interne of binnenwateren van een Staat. In
tegenstelling tot het volkenrechtelijke begrip ‘territoriale zee’ wordt onder ‘territoriale
wateren’ in dit deel dus verstaan al het water dat niet onder het begrip ‘volle zee’26

valt. Het volkenrechtelijke begrip ‘territoriale zee’ wordt gedefinieerd in art. 3 van
UNCLOS III.27 De Nederlandse territoriale zee strekt zich uit vanaf de laagwaterlijn
tot 12 zeemijlen (tweeëntwintig kilometer en tweehonderd vierentwintig meter) uit
de kust.28 Het gebruik van het begrip ‘territoriale wateren’ is in dit deel functioneel
omdat in het conflictenrecht geen onderscheid wordt gemaakt tussen de interne wateren
en de territoriale zee.

23 COM/2003/0427; te raadplegen via www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.
24 European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament

and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (‘Rome II’)
(CCOM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)). De tekst van de resolutie is opgenomen
in document P6_TA_PROV(2005)0284, zie www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.

25 Brussel, 21 februari 2006, COM(2006) 83 final. 2003/0168 (COD).
26 Zie Part VII van UNCLOS III.
27 Zie Part II van de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III), Trb. 1983,

83. Het Verdrag is voor Nederland in werking getreden op 28 juli 1996. De Nederlandse tekst van
het verdrag staat in Trb. 1984, 55.In art. 3 UNCLOS is bepaald: ‘ Every State has the right to
establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured
from baselines determined in accordance with this Convention.’

28 Art. 1 van de Wet van 9 januari 1985, houdende vaststelling van de grenzen van de territoriale zee
van Nederland, Stb. 1985, 129.






