
3 Eenvormig recht en conflictregels voor externe
onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen
schepen

3.1 Inleiding

Naast aanraking tussen schepen kan met het schip ook op andere wijzen schade worden
aangericht buiten boord. Voorbeelden van dergelijke schade zijn vervuiling doordat
het schip olie uit de bunkers lekt of de kosten die door een staat worden gemaakt
om verloren lading op te ruimen. Voorts kan het schip grote schade aanrichten als
het in een haven explodeert of vlak voor de kust zinkt en daardoor het scheepvaartver-
keer en het milieu in gevaar brengt. Deze externe onrechtmatige daden vallen niet
onder het toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag.1 De vraag rijst of
voor deze externe onrechtmatige daden internationaal eenvormige regels gelden uit
een ander verdrag. Indien dat niet (volledig) het geval is, dient vervolgens de vraag
gesteld te worden welk nationaal recht de aansprakelijkheid dan beheerst. Ter beant-
woording van deze vraag wordt onderzocht of er bijzondere conflictregels gelden voor:
a. olievervuiling
b. schade door gevaarlijke stoffen anders dan door olievervuiling
c. wrak- en ladingopruimingskosten

3.2 Schade door olievervuiling

3.2.1 Inleiding

Nederland is partij bij de ‘International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage’ van 1992 (CLC-verdrag)2 waarin eenvormige regels zijn neergelegd voor
de aansprakelijkheid voor olievervuiling door zeeschepen.3 De regeling is voor Neder-

1 Zie paragraaf 2.2.2.
2 International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on

Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992, Trb.
1994, 229. Zie voor de tekst van het Verdrag ook: International Transport Treaties.

3 Zie over dit verdrag onder meer: www.imo.org; Bierbooms en Brans 1993, p. 85-91; Brans, 1994,
p. 61-67 en 85-91; Cleton 1994, p. 286-300; De la Rue en Anderson 1998; K.F. Haak 1999, p. 63-70;
Anderson en De la Rue 2001, p. 1-60; Baughen 2004, p. 335-341; The International Regime for
Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared by the Secretariat of the
International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, te raadplegen via www.iopcfund.org
en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.
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land neergelegd in de Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen.4 Het CLC-verdrag
geeft eenvormige regels voor de aansprakelijkheid voor schade door olievervuiling
door olietankers. Het CLC-verdrag kanaliseert deze aansprakelijkheid naar de eigenaar
van het schip.5 De eigenaar is risicoaansprakelijk maar daartegenover staat dat hij
zijn aansprakelijkheid kan beperken tot een bedrag afhankelijk van de scheeps-
tonnage.6 Indien de schadevergoeding op grond van het CLC-verdrag de schade niet
volledig vergoedt, kunnen de slachtoffers een aanvullende vergoeding krijgen op basis
van het IOPC Fonds-verdrag7 waarbij Nederland ook partij is.

Hierna wordt allereerst het toepassingsgebied van de eenvormige regels uit het
CLC-verdrag geanalyseerd. Uit deze analyse zal blijken dat niet alle situaties waarin
olie schade veroorzaakt, worden beheerst door het eenvormige recht uit het CLC-
verdrag. Voor die situaties zal men derhalve aan de hand van het conflictregels het
toepasselijke recht moeten vaststellen.

4 Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen. Stb. 1975, 321 laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 september
1996, Stb. 1996, 461, inwerkingtreding van wijziging per 15 november 1997, Stb. 1997, 167. Het
CLC-verdrag heeft rechtstreekse werking maar is desondanks ook in een Nederlandse wet neergelegd
om de Verdragsregeling inhoudelijk al te kunnen toepassen voordat het Verdrag in werking trad.
Kamerstukken II 1972/73, 12 289, nr. 3, p. 1 (MvT bij de Uitvoeringswet) (Uitvoering van het op
29 november 1969 te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aanspra-
kelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, met Bijlage (Trb. 1970, 196) alsmede de
regeling van de aansprakelijkheid in overeenstemming met dat Verdrag (Wet Aansprakelijkheid
Olietankschepen)). In deze Memorie van Toelichting is gesteld: ‘Het Verdrag bevat merendeels
bepalingen, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden en de tussenkomst van de wetgever
zou, indien de inwerkingtreding van het Verdrag zou worden afgewacht, beperkt kunnen blijven
tot onderwerpen met betrekking tot de verzekeringsplicht, welke in de nationale sfeer uitvoering
behoeven. Nu met die inwerkingtreding waarschijnlijk nog geruime tijd zal zijn gemoeid, acht de
Regering, gelet op de urgentie welke bestaat ten aanzien van de door het Verdrag in de rechtspositie
van de benadeelde te brengen verbeteringen, het wenselijk dat de inhoud van het Verdrag in een
nationale wet wordt overgenomen en dat de regels betreffende de aansprakelijkheid zo spoedig
mogelijk nadat het ontwerp tot wet zal zijn verheven, in werking treden. Op deze manier wordt een
begin gemaakt met de aanvaarding van het Verdragsregime.’

5 Art. 3 CLC-verdrag.
6 Art. 5 CLC-verdrag. Zie ook deel III.
7 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil

Pollution Damage, Brussel 18 december 1971, Trb. 1973, 101 met protocol van 1992, Trb. 1994,
228. Nederland is Partij bij het IOPC Fund Verdrag van 1992 en de Nederlandse wetgever heeft
de regels uit dat Verdrag neergelegd in de Wet Schadefonds Olietankschepen, Stb. 1996, 461. Op
dit moment wordt de toetreding van Nederland bij het Protocol van 2003 voorbereid en is het protocol
reeds goedgekeurd door de Eerste Kamer, zie Kamerstukken I 2004/05, 29 705 (R 1766) B.
Zie over het IOPC Fondsverdrag onder meer: Jacobsson 1993, p. 43; Brans 1994, p. 61; Blackburn
2003, p. 530-544; Baughen 2004, p. 341-343; The International Regime for Compensation for Oil
Pollution damage. Explanatory Note prepared by the Secretariat of the International Oil Pollution
Compensation Funds, mei 2005, te raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd
in juni 2005.
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3.2.2 Toepasselijkheid van het CLC-verdrag

Formeel toepassingsgebied van het CLC-verdrag
Het CLC-verdrag is niet alleen van toepassing op schepen die teboek staan in verdrags-
staten maar ook op olievervuiling die zich voordoet in het verdragsgebied door een
schip dat niet is geregistreerd in een verdragsstaat. De nationaliteit, woonplaats of
vestigingsplaats van de veroorzaker van de vervuiling doet voor de toepasselijkheid
van het CLC-verdrag niet ter zake.8

Materieel toepassingsgebied van het CLC-verdrag
Het materieel toepassingsgebied van het CLC-verdrag blijkt uit art. II en III en de
definities uit art. I van het CLC-verdrag. In art. II is vastgesteld:

‘Dit Verdrag is uitsluitend van toepassing op:
a. schade door verontreiniging veroorzaakt:
1. op het grondgebied, de territoriale zee daaronder begrepen, van een Verdragsluitende
Staat, en
2. binnen de exclusieve economische zone van een verdragsluitende Staat (…).
b. preventieve maatregelen, waar ook genomen, ter voorkoming of ter beperking van
zodanige schade.’

Uit dit artikel vloeit voort dat voor de toepassing van het CLC-verdrag is vereist dat
de schade heeft plaatsgevonden binnen het territoir dan wel in de Exclusieve Econo-
mische Zone (EEZ) van een Verdragsstaat. Het CLC-verdrag verstaat onder de term
‘schade door verontreiniging’9:

‘a. verlies of schade buiten het schip veroorzaakt door bevuiling ten gevolge van het
ontsnappen of doen wegvloeien van olie uit het schip, waar zulk ontsnappen of doen
wegvloeien ook mag plaatsvinden, met dien verstande dat vergoeding voor andere schade
aan het milieu dan winstderving ten gevolge van deze schade wordt beperkt tot de kosten
van redelijke maatregelen tot herstel die daadwerkelijk worden ondernomen of zullen worden
ondernomen.
b. de kosten van preventieve maatregelen alsmede van verlies of schade veroorzaakt door
die maatregelen.’

Uit dit artikel blijkt dat oliebevuiling van zaken onder de term schade door verontreini-
ging valt. Daarnaast zijn ook de kosten die zijn gemaakt ter preventie van vervuiling
en ter herstel van het milieu als schade door verontreiniging in de zin van het CLC-
verdrag aan te merken. De vergoeding voor andere schade aan het milieu dan winst-
derving ten gevolge van deze schade wordt beperkt tot de kosten van redelijke maat-

8 The International Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared
by the Secretariat of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 1; te
raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

9 Art. I lid 6 CLC. Zie: Jacobsson en Trotz 1986, p. 467-491.
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regelen tot herstel die daadwerkelijk worden ondernomen of zullen worden onder-
nomen.10 Onder de aansprakelijkheidsregeling van het CLC-verdrag valt niet schade
aan zaken of letsel aan personen anders dan door verontreiniging, bijvoorbeeld doordat
een olietanker tegen een havenwerk is aangevaren of schade doordat het schip de
toegang tot de haven een tijd stremt. Ook schade door brand of explosie wordt niet
door het CLC-verdrag beheerst.11 Het terrein dat het CLC-verdrag beslaat is voorts
onder meer beperkt door de definitie die aan het begrip ‘schip’ is gegeven. Het CLC-
verdrag beslaat alleen de vervuiling door de lading of de bunkers van geladen, en
soms ook uit ongeladen, schepen die gebouwd zijn of aangepast zijn om olie als lading
te vervoeren. Schade door olie uit de bunkers van een ander type schip dan bedoeld
in het CLC-verdrag valt niet onder het CLC-verdrag. Het verdrag dekt alleen vervuiling
door ‘non-persistent’ olie oftewel moeilijk afbreekbare olie; vervuiling door lichte
diesel of kerosine valt bijvoorbeeld niet onder het CLC-verdrag. Eenvormige regels
voor vervuilingsschade door bunkerolie zijn neergelegd in het Bunkers-verdrag van
2001.12

3.2.3 De International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution
Damage, 2001 (Bunkers-verdrag)

Het Bunkers-verdrag13 is gesloten op 23 maart 2001. De conventie is echter nog
niet in werking getreden. Nederland heeft het verdrag (nog) niet geratificeerd. Het
Bunkers-verdrag is toepasselijk op schade veroorzaakt in het territoir, waaronder
begrepen de territoriale zee, en de EEZ van een verdragsluitende staat. Het Bunkers-
verdrag beslaat, net als het CLC-verdrag, alleen schade door vervuiling.14 Het Bun-
kers-verdrag heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor vervuiling door de bunker-
olie, dat wil zeggen door de brandstof, van een zeeschip. Het verdrag is ontworpen
omdat de aansprakelijkheid voor schade door bunkerolie afkomstig van schepen anders
dan tankers nog niet onder een verdrag viel. Belangrijk is dat het Bunkers-verdrag,
evenals het CLC-verdrag, alleen ziet op de aansprakelijkheid voor schade door vervui-
ling. De aansprakelijkheid voor schade door brand of explosie van bunkerolie valt
dus niet onder het Bunkers-verdrag.

10 Bierbooms en Brans 1993, p. 85-91; Jacobsson 1993, p. 43; Brans 1994, p. 61; The International
Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared by the Secretariat
of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 1-2, te raadplegen via
www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

11 In tegenstelling tot de HNS Conventie die dergelijke schade wel omvat. Indien de HNS Conventie
in werking treedt valt schade doordat olie in brand is gevlogen dus onder de HNS Conventie en
niet meer onder de LLMC.

12 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001. Zie voor de
tekst van dit Verdrag: InternationalTransport Treaties. Zie over dit Verdrag onder meer: Chao Wu,
2002, p. 554 – 567; Baughen 2004, p. 343-344; Tsimplis 2005, p. 83-100.

13 Zie voor de tekst van dit verdrag onder meer http://www.austlii.edu.au; geraadpleegd in augustus
2005. Zie ook: International Transport Treaties.

14 Art. 1 lid 9 Bunkers-verdrag.
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3.2.4 Tussenbalans met betrekking tot olievervuiling

Uit de analyse van het toepassingsgebied van het CLC-verdrag blijkt dat ondanks
het bestaan van de eenvormige regels uit dit verdrag de behoefte aan aanvullende
regels van nationaal recht op verschillende punten is blijven bestaan. Het CLC-verdrag
is in de eerste plaats niet van toepassing op olievervuiling buiten de territoriale wateren
en de EEZ van een verdragsstaat. Het CLC-verdrag is dus niet toepasselijk op schade
op volle zee buiten de EEZ en evenmin op schade in de territoriale wateren van een
staat die geen verdragspartij is. Daarnaast is het CLC-verdrag niet toepasselijk op
olievervuiling door bunkers van schepen die geen olietankers als bedoeld in het verdrag
zijn.

In de tweede plaats regelt het CLC-verdrag niet de aansprakelijkheid van alle
betrokken personen. Het CLC-verdrag kanaliseert de aansprakelijkheid naar de eigenaar
van het schip. Daarnaast verbiedt het CLC-verdrag om een vordering uit olievervuiling
in te stellen tegen onder meer de bemanning, de loods, berger of de rompbevrachter.
Het CLC-verdrag verbiedt echter niet om een vordering in te stellen tegen onder meer
het classificatiebureau van het lekkende schip. De vraag of deze persoon aansprakelijk
gesteld kan worden, moet daarom beoordeeld worden naar een nationaal recht. Natio-
naal recht is eveneens van belang voor de situatie dat de op grond van het CLC-
verdrag aansprakelijke scheepseigenaar zijn schade vervolgens wil verhalen op der-
den.15 Onderzocht wordt in hoeverre bijzondere conflictregels bestaan voor deze
onderwerpen. Welk nationaal recht toepasselijk is op de door het CLC-verdrag on-
beantwoorde vragen, wordt aangewezen door de conflictregels van het aangezochte
forum. Het Nederlandse conflictenrecht kent geen bijzondere conflictregel voor
olievervuiling zodat de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad gehanteerd
moeten worden. Het is zeer de vraag of deze algemene regels voldoen voor toepassing
op een specifieke onrechtmatige daad als olievervuiling op volle zee.

3.3 Schade door gevaarlijke stoffen anders dan door olievervuiling

3.3.1 Inleiding

Op dit moment bestaan er nog geen eenvormige regels voor de aansprakelijkheid voor
schade door gevaarlijke stoffen anders dan olie als bedoeld in het CLC-verdrag. Het
daartoe ontworpen Hazardous and Noxious Substances (HNS) verdrag16 uit 1996

15 The International Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared
by the Secretariat of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 2-3; te
raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

16 International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, Londen, 3 mei 1996, Trb. 2002, 222.
Zie voor de tekst van het Verdrag ook: International Transport Treaties.
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is namelijk nog niet in werking getreden.17 Omdat de verwachting is dat dit verdrag
wel in werking zal treden en verwacht wordt dat Nederland partij wordt bij het verdrag,
wordt het toepassingsgebied en de inhoud van het verdrag hier wel geanalyseerd.18

Deze analyse wordt gemaakt om te weten te komen of de eenvormige regels uit het
verdrag alle vragen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor HNS-schade beant-
woordt of dat een rol blijft weggelegd voor een door het conflictenrecht aan te wijzen
nationaal recht. Onderzocht wordt of het HNS-verdrag ook een bijzondere conflictregel
geeft.

Op dit moment wordt door het ontbreken van bijzondere conflictregels op dit
terrein het toepasselijke nationale recht aangewezen door de algemene conflictregels
voor de onrechtmatige daad zoals neergelegd in de WCOD. Evenals ten aanzien van
olievervuiling is het mijns inziens hier zeer de vraag of deze algemene conflictregels
zich wel lenen voor toepassing op schade door gevaarlijke stoffen die worden vervoerd
over zee.

3.3.2 Toepasselijkheid van het HNS-verdrag

Formeel toepassingsgebied van het HNS-verdrag
Het HNS-verdrag is niet alleen van toepassing tussen verdragsstaten maar ook op
HNS-schade die is veroorzaakt door een schip dat niet teboek staat in een verdrags-
staat. De nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van de veroorzaker van de schade
doet voor de toepasselijkheid van het HNS-verdrag niet ter zake.

Materieel toepassingsgebied van het HNS-verdrag
Het HNS-verdrag kent een beperkt territoriaal en materieel toepassingsgebied. In art.
3 van het HNS-verdrag is gesteld:

‘This Convention shall apply exclusively:
(a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party;
(b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone
of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has
not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that
State determined by that State in accordance with international law and extending not more
than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea
is measured;
(c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside
the territory, including the territorial sea, of any State, if this damage has been caused

17 Zie over dit Verdrag onder meer: www.imo.org; IBC Legal Studies and Services Ltd., The Transpor-
tation of Hazardous cargoes by Sea, Conference Documentation, Londen 22 maart 1993; Bauw
1997, p. 63; Göransson 1997, p. 249-270; Oosterveen 1997, p. 423; Rengifo 1997, p. 191-197; Kolff
1999; Griggs en Williams 1996; Kolff-Hill 2001, p. 177-181; Baughen 2004, p. 345-348.

18 De Europese Raad heeft bij besluit van 18 november 2002 (2002/971/EC) de EU-lidstaten verzocht
de HNS Conventie te ratificeren, zo mogelijk voor 30 juni 2006.
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by a substance carried on board a ship registered in a State Party or, in the case of an
unregistered ship, on board a ship entitled to fly the flag of a State Party; and
(d) to preventive measures, wherever taken.’

Uit dit artikel blijkt dat het toepassingsgebied van het verdrag geografisch in bepaalde
opzichten is beperkt. Het verdrag is alleen toepasselijk op:19

a. iedere schade veroorzaakt binnen het territoir (waaronder begrepen de territoriale
zee) van een verdragsstaat;

b. schade door aantasting van het milieu in de EEZ20 van een verdragsstaat;
c. schade, anders dan aantasting van het milieu, veroorzaakt buiten het grondgebied,

met inbegrip van de territoriale zee, van enige staat, indien deze schade is veroor-
zaakt door een stof vervoerd aan boord van een schip dat in een verdragsstaat
is geregistreerd of onder de vlag van een verdragsstaat vaart;21

d. preventieve maatregelen, ongeacht waar die zijn genomen.

Welke stoffen onder Hazardous and Noxious Substances moeten verstaan blijkt uit
art. 1 lid 5 van het verdrag.22 Schade wordt in het HNS-verdrag gedefinieerd als23:

19 Art. 3 HNS Convention.
20 Indien geen EEZ is ingesteld, geldt het Verdrag in een met een EEZ gelijkgesteld gebied.
21 Denk aan schade die op volle zee wordt veroorzaakt door als lading vervoerde gevaarlijke stoffen,

bijvoorbeeld aan boord van andere schepen.
22 Art. 1 lid 5 HNS Convention. In dit artikellid is gesteld: a) any substances, materials and articles

carried on board a ship as cargo, referred to in (i) to (vii) below:
(i) oils carried in bulk listed in appendix I of Annex I to the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto,
as amended;
(ii) noxious liquid substances carried in bulk referred to in appendix II of Annex II to the Inter-
national Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto, as amended, and those substances and mixtures provisionally categorized
as falling in pollution category A, B, C or D in accordance with regulation 3(4) of the said Annex
II;
(iii) dangerous liquid substances carried in bulk listed in Chapter 17 of the International Code for
the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1983, as amended,
and the dangerous products for which the preliminary suitable conditions for the carriage have
been prescribed by the Administration and port administrations involved in accordance with
paragraph 1.1.3 of the Code;
(iv) dangerous, hazardous and harmful substances, materials and articles in packaged form covered
by the International Maritime Dangerous Goods Code, as amended;
(v) liquefied gases as listed in Chapter 19 of the International Code for the Construction and
Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk, 1983, as amended, and the products for which
preliminary suitable conditions for the carriage have been prescribed by the Administration and
port administrations involved in accordance with paragraph 1.1.6 of the Code;
(vi) liquid substances carried in bulk with a flashpoint not exceeding 60deg.C (measured by a closed
cup test);
(vii) solid bulk materials possessing chemical hazards covered by appendix B of the Code of Safe
Practice for Solid Bulk Cargoes, as amended, to the extent that these substances are also subject to
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‘(a) loss of life or personal injury on board or outside the ship carrying the hazardous
and noxious substances caused by those substances;
(b) loss of or damage to property outside the ship carrying the hazardous and noxious
substances caused by those substances;
(c) loss or damage by contamination of the environment caused by the hazardous and
noxious substances, provided that compensation for impairment of the environment other
than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures
of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
(d) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive
measures.’

Uit deze artikelen blijkt dat het HNS-verdrag niet toepasselijk is op alle vormen van
schade door gevaarlijke stoffen. Het verdrag is bijvoorbeeld niet toepasselijk op:
- schade door olievervuiling zoals omschreven in het CLC-verdrag. Zelfs als geen

vergoeding van schade door vervuiling op grond van het CLC-verdrag wordt
verkregen, kan niet op het HNS-verdrag worden teruggevallen voor de vergoeding
van dergelijke schade;24

- schade veroorzaakt door radioactief materiaal.25

Deze vormen van schade die van toepassing van het HNS-verdrag worden uitgesloten,
vallen echter wel onder de eenvormige regels van andere verdragen waarbij Nederland
ook partij is.26 Het feit dat deze schade niet onder het HNS-verdrag vallen betekent
dus niet dat zij automatisch door nationaal recht worden beheerst. Het HNS-verdrag
omvat niet alleen schade door vervuiling (in tegenstelling tot het CLC-verdrag) maar
ook schade door brand en explosie. Daaronder worden zowel schade aan personen
als aan zaken begrepen. Het HNS-verdrag dekt dus ook door olie veroorzaakte schade,
zoals schade aan zaken of letsel van personen, mits die schade geen schade door
verontreiniging is.

the provisions of the International Maritime Dangerous Goods Code when carried in packaged
form; and
(b) residues from the previous carriage in bulk of substances referred to in (a)(i) to (iii) and (v)
to (vii) above.

23 Art. 1 lid 6 HNS Convention.
24 Art. 4 lid 3 HNS Convention.
25 Art. 4 lid 3 HNS Convention.
26 International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on

Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992;
Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960, as amended
by the Additional Protocol of 28th January 1964 and by the Protocol of 16th November 1982;
Convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris Convention of 29 July 1960 on third
Party liability in the field of nuclear energy, as amended by the Additional Protocol of 28 January
1964 and by the Protocol of 16 November 1982; Joint Protocol relating to the application of the
Vienna Convention and the Paris Convention, Wenen, 21 september 1988. De tekst van alle verdragen
is te vinden in International Transport Treaties.
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3.3.3 Tussenbalans met betrekking tot HNS-schade

Op dit moment is het HNS-verdrag nog niet in werking getreden waardoor er nog
geen eenvormige regels bestaan voor de aansprakelijkheid voor HNS-schade. Conflict-
regels zijn daarom nodig ter aanwijzing van het toepasselijke nationale recht. De
analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van het HNS-verdrag laat zien dat
na het inwerkingtreden van dit verdrag de aansprakelijkheid voor HNS-schade in
verdragsstaten grotendeels door eenvormig recht wordt beheerst. Er blijven echter
ook na het inwerkingtreden van het verdrag nog situaties bestaan waarin vragen over
de aansprakelijkheid voor schade door HNS beantwoord moeten worden door nationaal
recht. Onder meer de aansprakelijkheid voor HNS-schade in het territoir staat die geen
partij is bij het HNS-verdrag dient naar nationaal recht te worden beoordeeld. Het
Nederlandse recht kent geen bijzondere conflictregel voor de aanwijzing van het
toepasselijke recht op schade door gevaarlijke stoffen op zee. Het toepasselijke recht
wordt daarom aangewezen door de algemene conflictregels voor de onrechtmatige
daad zoals neergelegd in de WCOD. Mijns inziens is het ook met betrekking tot HNS-
schade zeer de vraag of deze algemene conflictregels wel voldoen aan de eisen die
de bijzondere eigenschappen van het zeeschip stellen aan het conflictenrecht.

3.4 Wrakopruimingskosten en ladingopruimingskosten27

3.4.1 Inleiding

Indien een wrak op de bodem van territoriale wateren ligt, kan de Nederlandse Staat28

de bevoegdheid tot het opruimen van dat wrak ontlenen aan de Wrakkenwet.29 De
bevoegdheid van de kuststaat om een wrak van de bodem van de EEZ op te ruimen,
zal worden geregeld in een ontwerp-Wrakopruimingsverdrag30 dat wordt voorbereid
bij de IMO. De Wrakkenwet is een publiekechtelijke regeling. Uit art. 10 van de
Wrakkenwet volgt dat de Staat voor de vergoeding van de gemaakte opruimingskosten
nog een afzonderlijk beroep moet doen op een privaatrechtelijke wetsbepaling.31

In art. 10 staat:

27 Zie over de rechten van Staten ten opzichte van wrakken onder meer: Nelissen 1997.
28 Zie over de rechten van Staten ten opzichte van wrakken onder meer: Nelissen 1997; Cleton 2002b.

Zie ook: Pres. Rb. Middelburg 21 december 1994, S&S 1995, 63 (Pioner Onegi); Pres. Middelburg
27 februari 1995, S&S 1995, 94 (Pioner Onegi); Hof Den Haag 26 februari 2002, S&S 2002, 60
(Pioner Onegi); Rb. Rotterdam 26 januari 2005, S&S 2005, 78 (Pioner Onegi).

29 Wet van 19 juli 1934 tot vaststelling van bepalingen omtrent de opruiming van vaartuigen en andere
voorwerpen, in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt of in waterkeringen
of andere waterstaatswerken vastgeraakt, Stb. 1934, 401. Deze wet is laatstelijk gewijzigd bij Wet
van 23 december 1993, Stb. 1993, 690.

30 Draft Convention on Wreck Removal. Voor 2007 staat een Diplomatieke Conferentie bij de Inter-
national Maritime Organization (IMO) om het ontwerp-verdrag te laten sluiten. Zie IMO documenten
bij Council 93, november 2004.

31 HR 14 oktober 1994, S&S 1995, 1, NJ 1997, 720 m.nt. MS (Kraan 2).
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‘De kosten, krachtens deze wet gemaakt, komen, voor zooveel zij niet door belanghebbenden
zijn terugbetaald, of uit de opbrengst van het krachtens art. 6 verkochte kunnen worden
gekweten, ten laste van den beheerder, onverminderd diens bevoegdheid om de krachtens
dit artikel te zijnen laste komende kosten te verhalen op dengene, die volgens de wet
daarvoor aansprakelijk is.’

De Staat is niet de enige die opruimingskosten kan hebben gemaakt. Indien een schip
bijvoorbeeld in een haven zinkt, kan de eigenaar van die haven het schip doen op-
ruimen omdat het wrak belemmerend werkt voor de scheepvaart in de haven. Naast
een gezonken schip kunnen ook ten aanzien van andere voorwerpen opruimingskosten
worden gemaakt. Gedacht kan daarbij worden aan over boord geslagen containers
of slib dat door baggerwerkzaamheden is verplaatst en een ondiepte veroorzaakt. Indien
de eigenaar van de verloren voorwerpen of de eigenaar van het schadeveroorzakende
schip nalaat om de zaken op te ruimen en de eigenaar of beheerder van de grond of
het water tot opruiming over gaat, rijst de vraag of de opruimingskosten kunnen
worden verhaald. In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord welk recht daarop
toepasselijk is.

3.4.2 Conflictenrecht voor de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

De aansprakelijkheid voor het weigeren een wrak of lading op te ruimen valt op dit
moment niet onder internationaal eenvormige regels. Bij gebrek aan eenvormige regels,
dienen conflictregels het toepasselijke recht op de aansprakelijkheid voor de kosten
van wrakopruiming aan te wijzen. Welke conflictregel het toepasselijke recht aanwijst,
hangt af van de kwalificatie van de vordering. Als een schip is gezonken of lading
is verloren als gevolg van een aanraking tussen schepen wordt de vordering uit de
opruimingskosten jegens het aansprakelijk gestelde schip conflictenrechtelijk gekwalifi-
ceerd als een vordering uit aanraking tussen schepen. De conflictregels uit art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht wijzen het toepasselijke recht op deze vordering aan. Indien
de opruimingskosten zijn gemaakt in territoriale wateren geldt de lex loci delicti. Indien
de opruimingskosten zijn gemaakt op volle zee is de lex fori van toepassing. Als er
geen aanraking tussen schepen heeft plaatsgevonden, moet de vordering uit opruimings-
kosten jegens het schip conflictenrechtelijk worden gekwalificeerd als een vordering
uit onrechtmatige daad. Als een schip is gezonken omdat het op een zandbank is
gevaren, als lading over boord is gegaan als gevolg van verkeerde stuwage of als een
schip slib heeft verplaatst tijdens baggerwerkzaamheden, moeten de vorderingen jegens
het schip tot vergoeding van de kosten van opruiming van het wrak, de lading of het
slib conflictenrechtelijk dus worden gekwalificeerd als een vordering uit onrechtmatige
daad. Een vordering tot vergoeding van de kosten van opruiming van over boord
geslagen lading jegens de ladingeigenaar betreft eveneens een vordering uit onrecht-
matige daad. De onrechtmatige daad bestaat hier uit het nalaten van de ladingeigenaar
om zijn eigendommen op te ruimen. De conflictregels uit de WCOD wijzen het
toepasselijke recht aan op vorderingen uit onrechtmatige daad. Op grond van de
WCOD is de lex loci delicti toepasselijk op opruimingskosten die zijn gemaakt binnen
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territoriale wateren en geldt de lex registrationis voor opruimingskosten die zijn
gemaakt op volle zee. Op grond van deze laatste verwijzingsregel is het recht toepasse-
lijk van de staat waar het gezonken schip of het schip dat de lading verloor, teboek
staat.

3.4.3 Nederlands materieel recht inzake de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

Inleiding
Indien de bovengenoemde conflictregels verwijzen naar het Nederlandse recht, dient
vervolgens de vordering te worden gekwalificeerd naar Nederlands materieel recht.
Het is mogelijk dat een feit op twee verschillende manieren kan worden gekwalificeerd.
In dat geval is sprake van samenloop. In beginsel bestaat dan een keuzemogelijkheid
tussen beide wetsbepalingen. De voorwaarde is wel dat voldaan moet zijn aan de
criteria uit de wetsbepaling waarop een beroep wordt gedaan. Indien sprake is van
schade veroorzaakt door het schip, dat wil zeggen dat het schip instrumenteel is
geweest bij het veroorzaken van de schade, dan zijn op grond van art. 541 van Boek
8 BW de bepalingen uit afdeling 1 van Titel 6 van Boek 8 BW van toepassing. Indien
het schip niet instrumenteel is geweest bij het veroorzaken van de opruimingskosten
gelden de gewone onrechtmatige daadsregels. Omdat een schip niet tegelijkertijd
instrumenteel en niet-instrumenteel kan zijn geweest bij het veroorzaken van schade
doet het probleem van samenloop zich niet voor tussen de bepalingen uit afdeling 1
van titel 6 van Boek 8 BW en de algemene bepalingen betreffende de onrechtmatige
daad. Indien een schip instrumenteel is geweest bij het veroorzaken van de schade
als bedoeld in art. 541 van Boek 8 BW gelden de regels voor aanvaring en is geen
beroep mogelijk op de regels betreffende onrechtmatige daad.32

De aansprakelijkheid voor opruimingskosten waarbij het schip instrumenteel is geweest
bij het veroorzaken van de schade
Vorderingen tot vergoeding van de opruimingskosten van een wrak, lading of slib
waarbij een zeeschip instrumenteel was bij het veroorzaken van de schade worden
beheerst door de regels betreffende aanvaring uit Afdeling 1 van Titel 6 van Boek
8 BW. Een schip kan op verschillende manieren instrumenteel zijn bij het veroorzaken
van opruimingskosten. Voorbeelden hiervan zijn het zinken van een schip, het verliezen
van lading door het schip of het verplaatsen van slib door het schip. Op grond van
deze regels betreffende aanvaring is de scheepseigenaar aansprakelijk indien sprake
is van schuld van het schip als bedoeld in art. 544 van Boek 8 BW. Het schuldbegrip
inzake aanvaring is gedefinieerd in het arrest De Toekomst/Casuele.33 In dat arrest
heeft de Hoge Raad bepaald dat sprake is van schuld van het schip indien de schade
het gevolg is van:

32 Claringbould 1998b.
33 HR 30 november 2001, NJ 2002, 143 (m.nt. K.F. Haak).
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‘(a) een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens
art. 6:169-6:171 BW;
(b) een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading
arbeid verricht/verrichten of heeft/hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun
werkzaamheden;
(c) de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken dat in het leven
is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandig-
heden eraan mocht stellen.’

Uit het arrest De Toekomst/Casuele vloeit voort dat er drie omstandigheden zijn waarin
sprake is van schuld van het schip. Er moet sprake zijn van een fout van een persoon
voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is of van een fout van een persoon
die ten behoeve van het schip of de lading arbeid verricht ofwel het schip moet een
bijzonder gevaar opleveren omdat het niet voldoet aan de eisen die men eraan mag
stellen. De scheepseigenaar is dus onder meer aansprakelijk voor schade die een gevolg
is van een fout van de kapitein, van de rompbevrachter of van de stuwadoor. De
bewijslast ten aanzien van de schuld van het schip rust op de benadeelde.

Indien de opruimingskosten worden gekwalificeerd als schade die door het schip
is veroorzaakt, is de aanvaringsregeling van toepassing en wordt de aansprakelijkheid
naar de scheepseigenaar gekanaliseerd. De schuldeiser kan de scheepseigenaar dan
niet op grond van onrechtmatige daad als bedoeld in art. 6:162 BW aanspreken. Dit
is van belang omdat voor een vordering uit aanvaring een korte verjaringstermijn van
twee jaar geldt.34 Indien het feitencomplex dient te worden gekwalificeerd als aan-
varing maar de verjaringstermijn van twee jaar reeds is verstreken, kan de geschade
persoon de scheepseigenaar dus niet nog aanspreken op grond van art. 6:162 BW
waarvoor een langere verjaringstermijn van vijf jaar geldt.

Indien de schade een gevolg is van een fout van de rompbevrachter, de kapitein
of de stuwadoor kan de schuldeiser naast de scheepseigenaar op grond van de aan-
varingsregels, deze personen ook zelf aanspreken op grond van onrechtmatige daad.
Van belang is dat voor de kapitein en de schipper een verjaringstermijn van twee jaar
geldt op grond van 1780 van Boek 8 BW in plaats van de normale verjaringstermijn
van vijf jaar voor vorderingen uit onrechtmatige daad.

De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor de opruimings-kosten van gevaarlij-
ke stoffen
De aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen aan boord van een schip
wordt geregeld door de op 1 februari 1995 in werking getreden Wet vervoer Gevaarlij-
ke stoffen.35 Deze wet is voor zeeschepen neergelegd in afdeling 4 van Titel 6 van
Boek 8 BW. Indien de opgeruimde lading bestaat uit gevaarlijke stoffen geldt voor
de scheepseigenaar een risicoaansprakelijkheid voor de opruimingskosten op grond
van art. 623 van Boek 8 BW in plaats van het schuldbegrip uit art. 544 van Boek

34 Art. 8:1790 BW. Cleton 1994, p. 252-254.
35 Wet van 3 november 1994, Stb. 1994, 846.
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8 BW. Indien een container met gevaarlijke stoffen over boord slaat en door de Staat
wordt opgeruimd, is de scheepseigenaar aansprakelijk voor de door de Staat gemaakte
kosten, ongeacht of hem een verwijt kan worden gemaakt inzake het verlies van de
lading. Deze situatie was anders onder het voor de inwerkingtreding van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, zoals blijkt uit onderstaand Danah-arrest.

Danah-arrest
In de zaak Danah36 van 8 maart 2002 heeft de Hoge Raad naar oud recht een arrest
gewezen over de aansprakelijkheid voor het opruimen van een in 1989 in Nederlandse
wateren over boord geslagen container gevuld met een pesticide. De rechtbank en
het hof waren van oordeel dat Koewait Maritime Transport in de hoedanigheid van
reder/vervoerder niet aansprakelijk was voor de door de Staat gemaakte kosten van
opsporing en berging. In cassatie wordt dit oordeel bestreden. In cassatie wordt een
beroep gedaan op de eerder genoemde omgevallen boom, tuinafval en kraan 2 arresten
van de Hoge Raad.37 Betoogd wordt dat niet alleen op de eigenaar van het op de
bodem van de territoriale zee terechtgekomen voorwerp, maar ook op de reder/vervoer-
der de plicht rust dat voorwerp te verwijderen en dat ook die reder/vervoerder jegens
de Staat onrechtmatig handelt indien hij niet tot verwijdering overgaat. Hoge Raad
verwerpt de cassatiemiddelen en stelt:

‘In de door het middel genoemde arresten is aanvaard dat de eigenaar van een voorwerp
dat terechtkomt op het perceel van een ander of op de bodem van een vaarwater, ook al
valt hem daarvan geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte
is gekomen, jegens die ander onderscheidenlijk de beheerder van dat vaarwater gehouden
is dat voorwerp te verwijderen en door dat na te laten jegens die ander onderscheidenlijk
die beheerder onrechtmatig handelt; met dien verstande dat, indien het gaat om een op
de bodem van een vaarwater terechtgekomen voorwerp, voor toepassing van deze regel
in beginsel vereist is dat de gevaren verbonden aan het niet verwijderen zo groot zijn dat
zij de beheerder redelijkerwijs tot verwijdering noopten.
De in genoemde arresten aangenomen aansprakelijkheid van de eigenaar van de “inbreuk-
makende” zaak berust op de opvatting dat deze door na te laten die zaak te verwijderen
handelt in strijd met de door hem in die hoedanigheid in het maatschappelijk verkeer jegens
eens anders goederen in acht te nemen zorgvuldigheid. Een soortgelijke zorgvuldigheids-
plicht rust echter niet op degene die, zoals KMT, de “inbreukmakende" zaak toen deze
overboord sloeg slechts als reder/vervoerder onder zich had. Hierop stuiten alle klachten
van het middel af.’

De aansprakelijkheid voor opruimingskosten waarbij het schip niet instrumenteel is
geweest bij het veroorzaken van de schade
Vorderingen uit aansprakelijkheid voor opruimingskosten die niet kunnen worden
beschouwd als schade veroorzaakt door het schip in de zin van art. 541 van Boek 8

36 HR 8 maart 2002, NJ 2003,372 m.nt. KFH, S&S 2002, 70 (Danah). Zie: Cleton 2004.
37 HR 7 mei 1982, NJ 1983,478; HR 4 november 1988, NJ 1989,854 en HR 14 oktober 1994, NJ

1995, 720, S&S 1995,1.
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BW worden aangemerkt als vorderingen uit onrechtmatige daad als bedoeld in art.
162 van Boek 6 BW. De onrechtmatige daad bestaat hier uit het nalaten om het
voorwerp op te ruimen. Onder deze vorderingen valt de vordering tot vergoeding van
de opruimingskosten jegens de eigenaar van de verloren lading die nalaat zijn eigen-
dom op te ruimen. De kwalificatie van de vordering uit opruimingskosten als een
vordering uit onrechtmatige daad heeft als gevolg dat deze vordering verjaart na vijf
jaar.

3.4.4 Jurisprudentie over de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

In de hieronder aan de orde komende jurisprudentie is nader uitgewerkt wanneer er
aansprakelijkheid voor opruimingskosten bestaat.

Omgevallen boom en tuinafval
Naar aanleiding van een omgevallen boom38 en andere tuinmaterialen39 die terecht
kwamen op het perceel van de buren heeft de Hoge Raad40 bepaald dat er automatisch
sprake is van een inbreuk op het recht van de eigenaar van een perceel land indien
andermans voorwerpen daarop terecht komen.41 De eigenaar op wiens recht inbreuk
wordt gemaakt, kan de opruimingskosten dan vorderen van de eigenaar van de voor-
werpen ongeacht of de eigenaar van die voorwerpen een verwijt kan worden gemaakt.
De Hoge Raad42 stelt namelijk:

‘(…) de in het maatschappelijk verkeer jegens eens anders goederen in acht te nemen
zorgvuldigheid meebrengt dat degene wiens zaak op eens anders perceel terecht komt
(hetgeen inbreuk maakt op diens eigendom), ook al valt hem daarvan op zichzelf geen
verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte is gekomen jegens die
ander gehouden is die zaak van dat perceel te verwijderen en door dat na te laten onrecht-
matig jegens die ander handelt.’

Kraan 2
Ten aanzien van een inbreuk op rechten op een vaarwater blijkt de situatie anders
te zijn dan wanneer een voorwerp op het grondgebied van een ander terecht komt.
Voorwerpen die zich op de bodem van een vaarwater bevinden, maken namelijk niet
automatisch inbreuk op de rechten die op dat vaarwater rusten. De Hoge Raad heeft
in het Kraan 2-arrest43 uit 1994 naar oud recht uitspraak gedaan over de aansprake-
lijkheid voor opruimingskosten van een kraan op de bodem van het zeer diepe gat
van Terneuzen. In deze zaak gaat het om een kraan die in 1963 in de Westerschelde

38 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478 m.nt. CJHB.
39 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
40 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478 m.nt. CJHB; HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
41 Zie ook: conclusie AG Bloembergen bij HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 720, m.nt. MS (Kraan 2).
42 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
43 HR 14 oktober 1994, S&S 1995,1, NJ 1997, 720 m.nt. MS (Kraan 2).
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van een ponton is afgevallen. De Westerschelde is openbaar vaarwater dat zowel in
eigendom toebehoort aan als wordt beheerd door de Staat. In 1987, dus 23 jaar na
het zinken van de kraan, besluit de Staat de kraan te doen bergen krachtens een besluit
dat is gebaseerd op de Wrakkenwet. De Staat wenst de bij de berging gemaakte kosten
te verhalen op August de Meijer (AdM), de rechtsopvolger van degene die ten tijde
van het zinken eigenaar was van de kraan. De Staat voert daartoe drie gronden aan:
a. het zinken van de kraan is te wijten aan een fout van (een rechtsvoorgangster van)

AdM;
b. AdM heeft onrechtmatige gehandeld jegens de Staat als eigenaar van de Wester-

schelde door de kraan niet te verwijderen;
c. AdM is ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van de Staat.

De rechtbank en het hof zijn van oordeel dat de Staat moet bewijzen dat de opruiming
van de kraan in 1987 noodzakelijk was met het oog op de veiligheid van de scheep-
vaart ter plaatse. De Staat is echter van oordeel dat hij zijn kosten ook kan verhalen
op de eigenaar van de kraan indien geen sprake is van een dergelijk gevaar voor de
scheepvaart. De Staat voert in cassatie daartoe aan dat ‘degene wiens zaak op eens
anders perceel terecht komt (hetgeen inbreuk maakt op diens eigendom), ook al valt
hem daarvan op zichzelf geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op
de hoogte is gekomen jegens die ander gehouden is die zaak van dat perceel te
verwijderen en door dat na te laten jegens die ander onrechtmatig handelt’. De Staat
verwijst hierbij naar de twee eerder genoemde arresten van de Hoge Raad met betrek-
king tot een omgevallen boom44 en tuinafval45 die op een anders grondgebied waren
terechtgekomen. De Hoge Raad stelt de Staat in het Kraan 2-arrest echter in het
ongelijk en oordeelt dat de regel uit het tuinafval arrest hier niet van toepassing is.
De Hoge Raad stelt daartoe:

‘De voor dergelijke gevallen geformuleerde regel is niet zonder meer van toepassing in
de situatie dat een voorwerp is terechtgekomen op de bodem van een vaarwater, zonder
dat de eigenaar van dat voorwerp daarvan een verwijt valt te maken. In dat geval zal voor
diens aansprakelijkheid voor de kosten van opruiming in beginsel vereist zijn dat de
beheerder van het water stelt, en zonodig bewijst, dat de gevaren verbonden aan het niet
verwijderen van dat voorwerp zo groot zijn dat zij hem redelijkerwijs tot verwijdering
noopten.’

De Hoge Raad stelt dus dat indien sprake is van een voorwerp die wordt verwijderd
van de bodem van een vaarwater de eigenaar van dat voorwerp niet automatisch
aansprakelijk is indien hem geen verwijt treft. Indien de eigenaar geen verwijt valt
te maken, is voor het aannemen van aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de
beheerder van het vaarwater voor de kosten van opruiming namelijk vereist dat de

44 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478.
45 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854.
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gevaren verbonden aan het niet verwijderen van dat voorwerp zo groot zijn dat zij
de beheerder van het vaarwater redelijkerwijs tot verwijdering noopten.

Tienstra/Van de Werken
Het Hof Arnhem46 heeft in een uitspraak in de zaak Tienstra/Van der Werken uit
2004 bepaald dat door de enkele aanwezigheid in een haven van delen van een
gezonken houten kotter aansprakelijkheid voor de opruimingskosten ontstaat voor
de eigenaar van het schip jegens de eigenaar van de haven. De reden hiervoor is dat
de eigenaar van een haven er recht op heeft en belang bij heeft dat de bodem daarvan
niet wordt belast met voorwerpen, omdat hij daardoor zijn haven later niet zonder
aanmerkelijke extra kosten kan uitbaggeren. Het hof past in deze zaak de regel uit
het Tuinafval-arrest toe en stelt:

‘Volgens vaste rechtspraak, zoals Van de Werken ook aan zijn vordering ten grondslag
legt, is degene wiens zaak op eens anders perceel terechtkomt (hetgeen inbreuk maakt op
diens eigendom), ook al valt hem daarvan op zichzelf geen verwijt te maken, terstond nadat
hij van de situatie op de hoogte is gekomen jegens die ander gehouden die zaak van dat
perceel te verwijderen en handelt hij door dat na te laten onrechtmatig. Dat het in het
onderhavige geval gaat om voorwerpen die zijn terechtgekomen op de bodem van een haven,
maakt dat niet anders. Als eigenaar van de bodem van de haven behoeft Van de Werken
niet te dulden dat zich van een ander afkomstige voorwerpen op die bodem bevinden ook
al leveren deze op zichzelf geen gevaar of hinder op voor (de veiligheid van) de scheepvaart
in de haven. De eigenaar van een haven heeft er immers recht op en belang bij dat de
bodem daarvan niet wordt belast met voorwerpen, zoals scheepswrakken of uiteengevallen
resten daarvan, met het, al dan niet door cumulatie teweeggebrachte, gevolg dat hij zijn
haven later niet zonder aanmerkelijke extra kosten kan uitbaggeren en/of anderszins
bevaarbaar kan maken voor bij voorbeeld schepen met een grotere diepgang. Voor de
toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding van Van de Werken als eigenaar
van een haven is, anders dan voor de aansprakelijkheid jegens de beheerder van een
vaarwater als zodanig (waarover HR 14 oktober 1994, NJ 1995,720) wiens belang is
gelegen in het waarborgen van een veilige vaarweg – derhalve met name niet vereist dat
de gevaren verbonden aan het niet verwijderen van de voorwerpen zo groot zijn dat zij
hem redelijkerwijs tot verwijdering nopen.’
4.6.2 Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank bij de verdere beoordeling van de vorderin-
gen van Van de Werken dient uit te gaan van de plicht van Tienstra tot het verwijderen
van alle van de kotter afkomstige onderdelen die zich op de bodem van de haven bevinden.’

Conclusie uit de jurisprudentie over de aansprakelijkheid voor opruimingskosten
Uit de bovenstaande jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat naar Nederlands
recht verschillend wordt geoordeeld over de vraag of er aansprakelijkheid bestaat voor
opruimingskosten afhankelijk van de vraag waar dat voorwerp zich bevindt. Indien
het gaat om een voorwerp dat op het land van een ander terechtkomt, wordt automa-
tisch aansprakelijkheid van de eigenaar van het voorwerp aangenomen. Voor de

46 Hof Arnhem 24 augustus 2004, S&S 2005,91 (Tienstra/Van de Werken).
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aansprakelijkheid is met name niet vereist dat het voorwerp een gevaar oplevert of
dat de eigenaar van het voorwerp een verwijt valt te maken. Indien het echter gaat
om de aansprakelijkheid voor de kosten van het opruimen van een voorwerp van de
bodem van een water ligt de situatie anders. In dat geval bestaat er pas aansprakelijk-
heid voor de opruimingskosten indien het voorwerp dusdanige schade veroorzaakt
of dreigt te veroorzaken dat het wel opgeruimd moest worden door de eigenaar of
de beheerder van het water.






