
4 De Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)

4.1 Inleiding

In deze paragraaf staat het toepasselijke recht op de maritieme onrechtmatige daden
centraal waarvoor geen eenvormig recht bestaat en waarvoor evenmin een bijzondere
conflictregel geldt. Voor aanraking tussen schepen bestaat als gezegd een bijzondere
conflictregel in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Het toepassingsgebied en de inhoud
van die regel zijn reeds geanalyseerd.1 Voor de andere vormen van onrechtmatige
daad bestond lange tijd geen gecodificeerde conflictregel. Vanwege het bijzondere
karakter van het zeeschip weken de ongeschreven conflictregels voor onrechtmatige
daden met een schip voor de inwerkingtreding van de WCOD op punten af van de
eveneens ongeschreven conflictregels voor onrechtmatige daden ‘op land’.2

Sinds 1 juni 2001 geldt echter de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD).3 Voor zeeschepen is van belang dat de WCOD het toepasselijke recht
aanwijst op alle interne onrechtmatige daden aan boord van een zeeschip en op alle
externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen, voorzover daarvoor
geen internationaal eenvormige regels van toepassing zijn uiteraard. De WCOD vormt
dus het vangnet ter bepaling van het toepasselijke recht voor situaties waarop geen
eenvormig recht noch bijzondere conflictregels van toepassing zijn en voor situaties
waarop weliswaar eenvormig recht of bijzondere conflictregels van toepassing maar
dat eenvormige recht of het als toepasselijk aangewezen nationale recht niet alle vragen
beantwoordt.

In dit deel staat de functionaliteit van de conflictregels uit de WCOD centraal.
Het is namelijk de vraag of voor toepassing op het zeeschip de nieuwe algemene
conflictregels uit de WCOD wel voldoen. Onderzocht wordt of wordt voldaan aan
de eisen die gezien het bijzondere karakter van het zeeschip aan het conflictenrecht
zouden moeten worden gesteld. Ter beantwoording van deze vraag worden de conflict-
regels uit de WCOD vergeleken met de conflictregels voor de onrechtmatige daad
zoals die gedurende vele jaren zijn ontwikkeld in de natte rechtspraak in de periode
van voor de WCOD.

1 Zie paragrafen 2.4.2 en 2.4.3.
2 Zie paragrafen 4.3 en 4.4.
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.
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Na de analyse en waardering van de WCOD wordt een vergelijking gemaakt tussen
de conflictregels uit de WCOD en de conflictregels uit Rome II.4 Bij deze vergelijking
wordt onderzocht of de knelpunten die toepassing van de WCOD op het zeeschip
veroorzaakt ook zullen bestaan indien ontwerp-Rome II op het zeeschip wordt toege-
past. Ter verbetering van het huidige systeem wordt een aanbeveling gedaan tot
aanpassing van de conflictregels voor de onrechtmatige daad waarbij een zeeschip
is betrokken. De basis voor deze aanbeveling ligt in het maken van onderscheid tussen
interne onrechtmatige daden en externe onrechtmatige daden. Een vergelijking wordt
gemaakt met het Engelse conflictenrecht op dit terrein vanwege zijn lange geschiedenis
en veelvuldige toepassing tengevolge van de grote hoeveelheid zaken die in Londen
worden beslecht.5

4.2 Totstandkoming van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)6

4.2.1 De IPR-Schets

Sinds begin jaren tachtig werken de Staatscommissie voor het IPR en het Ministerie
van Justitie samen aan de totstandkoming van een algemene wet betreffende het
internationaal privaatrecht. Deze wet moet uiteindelijk Boek 10 van het Burgerlijk
Wetboek gaan vormen. De betrokkenen achtten het in 1992 wenselijk om reeds een
schets te publiceren van de werkzaamheden tot dan toe om een zo goed mogelijk
inzicht te geven in de in voorbereiding verkerende wetgeving.7 Deze Schets van een
algemene wet betreffende het internationaal privaatrecht8 heeft dus een voorlopig
karakter. In art. 91-102 van de Schets is het voorontwerp van wet houdende regeling
van het conflictenrecht betreffende de verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst
(Wet conflictenrecht niet-contractuele verbintenissen; hierna te noemen: ‘Nederlandse
Voorontwerp’)9 opgenomen. Het Nederlandse Voorontwerp zocht aansluiting bij het
EEG Overeenkomstenverdrag (EVO).10 De Nederlandse wetgever nam dit initiatief
omdat op Europees terrein de codificatie van conflictregels voor overeenkomsten uit

4 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in juni 2005.
5 Zie voor het Engelse materiële recht en Engelse internationaal privaatrecht ten aanzien van aanvaring

en andere maritieme onrechtmatige daden onder meer: Meeson 2000; Hodges en Hill, 2001, p. 83-
176; Mandaraka-Sheppard 2001, p. 559-643, Baughen 2004, p. 271-286; 335-394.

6 Zie onder meer: Pontier 2000, p. 369-379.
7 Zie het voorwoord van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie 1992,

p. 451.
8 Zie voor de tekst van de IPR-Schets: NIPR 1992, p. 454-476.
9 De tekst van het Nederlandse Voorontwerp is te vinden in Bijlage I bij Kamerstukken II 1998/99,

26 608, nr. 3. De Memorie van Toelichting bij het Nederlandse Voorontwerp is te vinden in Bijlage
III bij Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3. Beide bijlagen zijn ter inzage gelegde stukken die
te raadplegen zijn in het Centraal Archief van de Tweede Kamer in Den Haag via de Dienst Informa-
tievoorziening.

10 EEG Overeenkomstenverdrag van 19 juni 1980, Trb. 1980, 156.
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andere bron dan overeenkomst was gestrand.11 Hieronder zal het toepassingsgebied
en de inhoud van de artikelen uit de IPR-Schets die betrekking hebben op de buiten-
contractuele aansprakelijkheid worden geanalyseerd.

Toepassingsgebied van de IPR-Schets
In de IPR-Schets wordt het begrip ‘verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst’
niet nader gedefinieerd. In beginsel vallen daarom alle verbintenissen die niet uit
overeenkomst voortvloeien onder het werkingsgebied van de Schets. Hierbij valt
natuurlijk te denken aan de verbintenis uit onrechtmatige daad maar ook aan verbinte-
nissen uit zaakwaarneming,12 onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrij-
king.13 Voor het toepassingsgebied van de IPR-Schets is voorts art. 91 van belang.
Art. 91 IPR-Svchets luidt: ‘De bepalingen van deze Titel zijn niet van toepassing op
de aansprakelijkheid voor aanvaring door schepen’. Uit art. 91 vloeit voort dat de
bepalingen voor verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst, zoals neergelegd
in Titel 3 van deIPR-Schets, niet van toepassing zijn op de aansprakelijkheid voor
aanvaring van schepen. Hiervoor geldt de speciale verwijzingsregel uit art. 111 van
de Schets. Art. 111 maakt deel uit van Hoofdstuk 6 van de IPR-Schets inzake enige
bepalingen met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht. Deze bepaling
is uiteindelijk neergelegd in eerdergenoemd art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht.

Inhoud van de IPR-Schets
Uit de artikelen14 van de IPR-Schets blijkt dat de rechtskeuzebevoegdheid van partijen

11 Zie paragraaf 6.1.
12 De Hoge Raad had inmiddels voor zaakwaarneming een verwijzingsregel opgesteld in het arrest

van 23 februari 1996, NJ 1997, 276, S&S 1996, 69 (Athenian Olympics. Geoordeeld werd dat naar
Nederlands internationaal privaatrecht een vordering uit zaakwaarneming, behoudens rechtskeuze,
in beginsel wordt beheerst door het recht van het land waarin de zaakwaarneming heeft plaatsgevon-
den, en, indien dat recht niet kan worden aangewezen omdat – zoals te dezen – de zaakwaarneming
in meer dan één land plaatsvond, door het recht van het land met de rechtssfeer waarvan de zaakwaar-
neming het nauwste is verbonden. Zie ook Hof Arnhem 26 november 2002, S&S 2003, 129, hoger
beroep van Rb. Almelo 31 maart 1999 en 27 juni 2001 (Toke en Mut Holding BV/ Freistaat Bayern).

13 Deze laatste onderwerpen zijn niet in het uiteindelijke wetsvoorstel opgenomen omdat de noodzaak
daartoe niet aan de minister was gebleken. Gezegd werd dat geschillen over deze onderwerpen
betrekkelijk zeldzaam zijn en dat de bedoelde rechtsgebieden nog volop in beweging zijn Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3 p. 2. MvT.

14 Art. 92-96 IPR-Schets luiden:
Art. 92
Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst worden beheerst door het recht dat partijen hebben
gekozen
Art. 93
Een verbintenis als bedoeld in art. 92 wordt, indien zij mede haar bron heeft in een andere, reeds
tussen partijen bestaande rechtsverhouding, beheerst door het recht dat op die rechtsverhouding
van toepassing is.
Artikel 94
Indien geen rechtskeuze is gedaan, worden de in art. 92 bedoelde verbintenissen beheerst door het
recht van de Staat waarmee de feiten of handelingen waaruit zij voortvloeien dan wel de erbij
betrokken personen het nauwst betrokken zijn.
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voorop staat in art. 92 IPR-Schets. De reden hiervoor was dat de rechtskeuze het
gehele internationale contractuele verbintenissenrecht reeds had veroverd en dat men
hierbij wilde aansluiten wat betreft het buitencontractuele verbintenissenrecht.15 Het
toestaan van het doen van een rechtskeuze wordt onderbouwd met het argument dat
het de rechtszekerheid dient.16 De rechtskeuzebevoegdheid wordt niet beperkt door
eisen aan het tijdstip van de rechtskeuze, aan het te kiezen rechtsstelsel noch aan de
vorm. Door deze grote vrijheid wordt zowel flexibiliteit als rechtszekerheid geboden.17

In art. 93 van de IPR-Schets staat de accessoire aanknoping18 genoemd. De ratio
van accessoire aanknoping is gelegen in de wens rechtszekerheid te creëren en kwalifi-
catieproblemen te vermijden.19 In de IPR-Schets wordt accessoire aanknoping niet-
facultatief geformuleerd. Indien aan de voorwaarden voor accessoire aanknoping wordt
voldaan, dient zij plaats te vinden. Deze starre aanknoping ontving echter kritiek20

en is, zoals hieronder21 zal blijken, daarom later aangepast.
Indien partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, geldt op grond van art. 94 van

de Schets het nauwst betrokken recht.22 Deze open verwijzingsregel is sterk vergelijk-
baar met art. 4 EVO. Voor de invulling van het begrip ‘nauwst betrokken recht’ gelden
twee vermoedens. Indien de onrechtmatige daad zich in één staat voordoet, wordt
het recht van de staat waar de onrechtmatige daad zich voordoet, vermoed het nauwst
betrokken te zijn.

Indien de schadelijke gevolgen van een onrechtmatige daad zich in een andere
staat voordoen dan de staat waar de het schadeveroorzakende feit zich heeft voor-

Artikel 95
Indien het betreft een onrechtmatige daad wordt vermoed dat deze het nauwst verbonden is met
de Staat waar zij zich heeft voorgedaan, tenzij art. 96 of 97 van toepassing is.
Artikel 96
Indien de gevolgen van een onrechtmatige daad zich geheel of in overwegende mate hebben ver-
wezenlijkt in een andere Staat dan de Staat waar deze is verricht, wordt vermoed dat de onrecht-
matige daad het nauwst verbonden is met deze Staat.

15 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 527.
16 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 529-530. Zie ook: De Boer 1982.
17 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 529.
18 Onder accessoire aanknoping wordt verstaan de situatie dat een internationale onrechtmatige daad

zodanig verbonden is met een andere, reeds bestaande rechtsverhouding tussen partijen, dat op deze
onrechtmatige daad hetzelfde recht wordt toegepast als het recht dat de eerdere rechtsverhouding
beheerst. Zie: Veenstra 2001, p. 7. Zie over de accessoire aanknoping uitgebreid hieronder paragraaf
4.4.3.4.

19 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 538.
20 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 540.
21 Zie paragraaf 4.4.3.4.
22 De lex loci delicti-regel is eenvoudiger toe te passen op onrechtmatige daden dan op andere niet-

contractuele verbintenissen. Dit is een gevolg van het feit dat de rechtsfeiten waaruit de niet-contrac-
tuele verbintenissen anders dan onrechtmatige daad voortvloeien moeilijker lokaliseerbaar zijn dan
een onrechtmatige daad. Dit is van de redenen waarom in de IPR-Schets, die op alle niet-contractuele
verbintenissen betrekking had, naar het nauwst verbonden recht werd verwezen in plaats van
rechtstreeks naar de lex loci delicti zoals in de WCOD die alleen toepasselijk is op onrechtmatige
daden.
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gedaan, spreekt men van een meervoudige locus.23 Bij een meervoudige locus liggen
het Handlungsort24 en het Erfolgsort25 in verschillende Staten.26 In die situatie
wordt volgens de IPR-Schets de onrechtmatige daad vermoed het nauwst verbonden
te zijn met de staat waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich hebben ver-
wezenlijkt, dat wil zeggen dat het recht van het Erfolgsort toepasselijk is.27 Deze
regel wijkt af van bijvoorbeeld de Duitse regel voor de meervoudige locus. Aanvanke-
lijk gold naar Duits conflictenrecht het zogenaamde ‘Ubiquitätsprinzip’ op grond
waarvan zowel het recht van het Handlungsort als van het Erfolgsort toepasselijk was.
Nu geldt op grond van art. 40 EGBGB dat in beginsel het recht van het Handlungsort
toepasselijk is maar dat het slachtoffer de bevoegdheid heeft voor de toepasselijkheid
van het recht van het Erfolgsort te kiezen.28 De Duitse regel beoogt hierdoor de
zwakkere partij te beschermen.

In de IPR-Schets wordt, anders dan in art. 4 EVO, geen exceptie mogelijkheid
geboden indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat een ander rechtsstelsel
nauwer is verbonden.29

De IPR-Schets bevat geen afzonderlijke conflictregel voor onrechtmatige daden
die zich niet voordoen binnen het territoir van een Staat. Voor de aanwijzing van het
toepasselijke recht op onrechtmatige daden die schade aanrichten op volle zee bieden
de vermoedens uit art. 95 en 96 van de IPR-Schets geen oplossing.30 Onrechtmatige
daden aan boord van een schip op volle zee dienen daarom op grond van de hoofdregel
uit art. 94 van de Schets beoordeeld te worden naar het nauwst betrokken recht. De
bepaling van het toepasselijke recht geschiedt dan aan de hand van alle omstandig-
heden van het geval.31

23 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 532-537.
24 Het Handlungsort is de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
25 Het Erfolgsort is de plaats waar de schade zich manifesteert.
26 Opgemerkt dient te worden dat art. 96 IPR-Schets dus niet de gevolgenuitzondering inhoudt. Bij

de gevolgenuitzondering gaat het namelijk om de situatie dat beide partijen in hetzelfde land zijn
gevestigd, welk land een ander land is dan het land waar de onrechtmatige daad werd gepleegd.
Soms wordt voor de gevolgenuitzondering als extra eis gesteld dat ook de rechtsgevolgen in het
land van de gezamenlijke verblijfplaats zich voordoen. Art. 96 IPR-Schets ziet echter op een andere
situatie, namelijk het geval dat de plaats van het plegen van de onrechtmatige daad en de plaats
waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich voordoen in verschillende staten liggen. De IPR-
Schets wijst voor die situatie het recht van het Erfolgsort als toepasselijk recht aan.

27 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 527. Duintjer Tebbens opteert als oplossing voor het
meervoudige locus probleem voor het Erfolgsort als aanknopingspunt en Erauw pleit voor de
oplossing inhoudende dat de eiser de keus heeft de toepasselijkheid van een van de twee betrokken
rechtsstelsels te kiezen. Ingeval van een Erfolgsort in veel verschillende landen pleit hij voor een
aparte regeling, 1994 NIPR special.

28 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 533; Kadner Graziano 2002; p. 194-235; Rauscher, 2002,
p. 274; Kropholler 2004, p. 512-516.

29 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 531-532.
30 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 537.
31 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki (1992, p. 538) zeggen hierover: ‘De opstellers van de IPR-Schets

verschuilen zich achter het algemene beginsel van de nauwste betrokkenheid. Waarom wordt er
in die gevallen waar geen plaats van handelen of nalaten kan worden vastgesteld geen keuze gedaan
voor de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan, welke plaats in veel gevallen samenvalt met
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Wat is er van de IPR-Schets geworden?
De artikelen betreffende het toepasselijke recht op verbintenissen uit andere bron dan
overeenkomst zijn uiteindelijk niet tot wet geworden. De kritiek die op het ontwerp
werd geuit in de literatuur32 en een van de IPR-Schets afwijkende uitspraak van de
Hoge Raad in het COVA-arrest33 leidden ertoe dat in de sinds 2001 geldende
WCOD34 uiteindelijk andere conflictregels staan dan in de IPR-Schets.

4.2.2 COVA-arrest35

De basis van de inhoud van de WCOD ligt in het COVA-arrest36 van de Hoge Raad
van 19 november 1993. Het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten
(COVA) is een Nederlandse stichting die is bedrogen door een van zijn medewerkers.
De medewerker had op naam van COVA een rekening geopend bij de vaste bank
van COVA, de BGL, een bank in Zwitserland. De medewerker geeft opdracht om
tien miljoen gulden te laten overmaken op deze rekening. Nadat dit bedrag is gestort,
wordt het grootste gedeelte hiervan door een handlanger van de medewerker in
Zwitserland opgenomen en vertrekken beide met de Noorderzon. COVA stelt in
Nederland onder meer een vordering in tegen BGL op grond van het feit dat BGL
in Zwitserland tot uitbetaling was overgegaan zonder te controleren of de man die
bij deze bank het geld had opgenomen daartoe wel bevoegd was. Zowel de rechtbank
als het hof passen Zwitsers recht, zijnde de lex loci delicti, toe op de vordering van
COVA jegens BGL. Naar Zwitsers recht is de vordering van COVA verjaard. In
cassatie geeft de Hoge Raad een oordeel over het toepasselijke recht op een internatio-
nale onrechtmatige daad. De Hoge Raad stelt:37

de gewone verblijfplaats van het slachtoffer? De jurisprudentie wijst in die richting. De vaststelling
van de nauwste betrokkenheid komt in beginsel overeen met de aanknoping aan de plaats waar
de schade zich heeft voorgedaan.’ Mijns inziens is de voorgedragen oplossing van Kokkini-Iatridou
enBoele-Woelki niet goed toepasbaar op een zeeschip. Indien bijvoorbeeld een cruiseschip met 2000
passagiers op volle zee zinkt, zou in dat geval op alle onrechtmatige daadsvorderingen van de
nabestaanden een ander recht toepasselijk kunnen zijn afhankelijk van de gewone verblijfplaats van
de slachtoffers.

32 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki (1992, p. 547) stellen: ‘Een van de voornaamste nadelen van
Titel 3 van Hoofdstuk 5 is de overdreven algemeenheid’.

33 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA).
34 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen

uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.
35 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA). Zie onder meer: De Boer 1994, p. 165-171;

Pontier 2001, p. 74.
36 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA).
37 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622, r.o. 4.2. In de uiteindelijke WCOD is bepaald dat reeds

voldoende voor het aannemen van de gevolgenuitzondering is dat beide partijen in een ander
(zelfde)land dan waar het feit zich voordeed hun gewone verblijfplaats of vestigingsplaats hebben.
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‘Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt een vordering uit onrechtmatige daad,
behoudens rechtskeuze, in beginsel beheerst door het recht van het land waar de onrecht-
matige daad heeft plaatsgevonden.’

Naar het oordeel van de Hoge Raad geldt, bij afwezigheid van een geldige rechtskeuze,
de lex loci delicti-regel dus als hoofdregel voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht op een onrechtmatige daad. Verder stelt de Hoge Raad:

‘Voorts heeft het hof met juistheid geoordeeld dat op de hoofdregel van toepasselijkheid
van de lex loci delicti een uitzondering kan worden aanvaard ingeval beide partijen zijn
gevestigd in een ander land dan dat waar de onrechtmatige daad is gepleegd en de rechtsge-
volgen van de daad zich geheel in dat andere land afspelen. Terecht heeft het hof echter
geoordeeld dat dit uitzonderingsgeval zich te dezen niet voordoet. Voor zover het onderdeel
deze oordelen van het hof bestrijdt, faalt het derhalve.’

De Hoge raad erkent hier de mogelijkheid van de zogenaamde (rechts)gevolgenuitzon-
dering38 maar oordeelt dat deze uitzondering zich in deze zaak niet voordoet. Tenslot-
te oordeelt de Hoge Raad in het COVA-arrest:

‘Voor het overige berust het onderdeel kennelijk op de stelling dat de daarin onder 1.2
en 1.3 bedoelde feiten en omstandigheden een zo nauwe verbondenheid van de gestelde
onrechtmatige daad met de Nederlandse rechtssfeer meebrengen dat de uit die daad
voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding aan Nederlands recht onderworpen is,
althans wat de verjaring betreft. Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard.’

De Hoge Raad maakt duidelijk dat het Nederlandse conflictenrecht voor de onrecht-
matige daad de exceptie van nauwstverbondenheid niet kent. In het COVA-arrest stelt
de Hoge Raad dus dat bij afwezigheid van een rechtskeuze in beginsel de lex loci
delicti-regel de objectieve verwijzingsregel is op het terrein van de onrechtmatige
daad.39 Voorts geeft de Hoge Raad aan dat afgeweken kan worden van aanknoping
aan de locus delicti indien beide partijen gevestigd zijn of hun gewone verblijfplaats
hebben in een ander land dan dat waar de onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan
en de rechtsgevolgen van de onrechtmatige daad zich geheel in dat andere land
afspelen.40 De Hoge Raad verwerpt de opvatting dat er een nauwst verbondenheid
exceptie bestaat in het onrechtmatige daadsrecht. De lagere jurisprudentie heeft de
Hoge Raad in het oordeel in het COVA-arrest gevolgd.41 Voor COVA betekende

38 Zie over de gevolgenuitzondering paragraaf 4.4.3.3.
39 Pontier 2001, p. 74.
40 HR r.o. 4.2. Eerder al kwam deze gevolgenuitzondering ter sprake in het kader van art. 14 lid 2

van het ontwerp voor een Eenvormige Benelux ipr-wet. Daarin stond: ‘(…) indien echter de gevolgen
behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit heeft plaatsgevonden, worden
de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat andere land bepaald.’

41 Hof Arnhem 31 december 1996, NIPR 197, 340, Rb. Den Haag 28 februari 1996, NIPR 1997, 103,
Rb. Arnhem 14 augustus 1997, NIPR 1998, 298, Rb. Zwolle 20 november 1996, NIPR 1998, 111.
Zie ook: Pontier, Onrechtmatige daad, 2001, p. 76.
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de uitspraak van de Hoge Raad dat haar vordering jegens de Zwitserse bank was
verjaard en dat zij dientengevolge de door haar geleden schade niet meer op de bank
kon verhalen.

4.2.3 Gewijzigd voorstel van de Staatscommissie voor het IPR

In februari 1992 is de Staatscommissie voor het IPR door de toenmalig Staatssecretaris
verzocht een advies uit te brengen over het eerdergenoemde Nederlandse Voorontwerp
zoals ook neergelegd in de IPR-Schets.42 De subcommissie vermogensrecht van de
Staatscommissie heeft vervolgens de tekst bestudeerd. Deze subcommissie heeft in
november 1995 aan de voltallige Staatscommissie een rapport uitgebracht en een nieuw
voorstel geschreven. De Staatscommissie heeft op basis van dit rapport en de door
de subcommissie ontworpen regeling van het conflictenrecht inzake onrechtmatige
daad op 23 december 1996 advies uitgebracht.43 In tegenstelling tot het Voorontwerp
heeft het voorstel van de Staatscommissie uitsluitend betrekking op verbintenissen
uit onrechtmatige daad in plaats van op alle niet-contractuele verbintenissen.44 In
het voorstel van de Staatscommissie voor het IPR45 wordt, indien partijen geen gel-

42 Zie paragraaf 4.2.1.
43 Het advies van de Staatscommissie voor het IPR van 23 december 1996 is als bijlage gevoegd bij

Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3 (MvT) en is eveneens te vinden op www.justitie.nl, geraad-
pleegd in mei 2005.

44 Zie voor het toepasselijke recht op zaakwaarneming bijvoorbeeld: HR 23 februari 1996, NJ 1997,
276, S&S 1996, 69 (Total Liban SAL/ Blue Aegean Shipowners Ltd., ook wel: Athenian Olympics).

45 De artikelen uit het voorstel van de Staatscommissie die voor dit onderwerp van belang zijn, luiden:
‘Artikel 1 1. Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat
waar de daad heeft plaatsgevonden. 2. Wanneer echter een daad schadelijk inwerkt op een persoon,
een zaak of het natuurlijk milieu elders dan in de Staat waar die daad heeft plaatsgevonden, wordt
het recht toegepast van de Staat waar die inwerking is geschied, tenzij de dader dit redelijkerwijs
niet heeft kunnen voorzien. 3. Indien dader en benadeelde in dezelfde Staat hun gewone verblijfplaats
onderscheidenlijk plaats van vestiging hebben, is in afwijking van het in de voorgaande leden
bepaalde het recht van die Staat van toepassing.
Art. 3 Indien een onrechtmatige daad nauw verbonden is met een reeds tussen partijen bestaande
rechtsverhouding, kan in afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen op de verbintenis
uit onrechtmatige daad het recht worden toegepast dat die andere verhouding beheerst.
Art. 4 1. Indien partijen het op de verbintenis uit onrechtmatige daad toepasselijke recht hebben
gekozen, is in afwijking van het in de voorgaande artikelen bepaalde tussen hen dit recht van
toepassing. 2. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk
te blijken.
Art. 7 Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:
a. de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke
rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die Staat gelegen deel
van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internationale recht souvereine rechten
mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen; b. een
zich op volle zee, buiten enige territoriale grens bevindend schip dat door of vanwege die Staat
teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij
gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat; c. een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of



Deel II 253

dige rechtskeuze hebben gemaakt, de lex loci delicti voorop gesteld en is de verwijzing
naar het nauwst verbonden recht verlaten. De Staatscommissie licht haar voorstel als
volgt toe:46

‘Zoals vermeld, heeft de Staatscommissie het COVA-arrest van de Hoge Raad tot uitgangs-
punt van haar Voorstel genomen. Deze opzet brengt met zich mee dat niet gekozen is voor
het beginsel van aanknoping aan het recht van de Staat waarmee de daad het nauwst is
verbonden. Hoewel aanknoping aan het recht van de nauwste band een oplossing kan bieden
voor allerlei moeilijk localiseerbare gebeurtenissen die onder het leerstuk van de onrecht-
matige daad kunnen vallen, is de Staatscommissie van oordeel dat zulks nog niet met zich
meebrengt dat het uitgangspunt van aanknoping aan de lex loci delicti moet worden
verlaten. Door in het Voorstel uit te gaan van toepassing van de lex loci delicti met
mogelijkheid tot differentiatie, wordt de aanknoping aan de nauwste band zo veel mogelijk
gerealiseerd (…)’.

De Staatscommissie stelt dus in navolging van de Hoge Raad in het COVA-arrest,
dat de lex loci delicti-regel het uitgangspunt kan blijven en dat deze zoveel mogelijk
aanknoping aan de nauwste band realiseert.47 De inhoud van het Voorstel van de
Staatscommissie is uiteindelijk nagenoeg overgenomen in de WCOD zoals die nu
geldt. Op 17 juni 1999 werd het wetsvoorstel ‘Regeling van het conflictenrecht met
betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad’ (WCOD) ingediend. De Minister
van Justitie heeft daarbij de Staatscommissie in haar advies gevolgd en op 1 juni 2001
is de WCOD in werking getreden.48

vanwege die Staat teboekgesteld is dan wel bij gebreke van enige teboekstelling toebehoort aan
een onderdaan van die Staat.
Artikel 8 Deze wet is niet van toepassing op: a. aansprakelijkheid voor aanvaring door schepen
voor zover het daarop toepasselijke recht wordt bepaald door art. 7 van de wet van 18 maart 1993
houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht; b. aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer voorzover het daarop
toepasselijke recht wordt bepaald door het op 4 mei 1971 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen op de weg,waarvan de Engelse
en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1971, nr.
118; c. aansprakelijkheid voor produkten voor zover het daarop toepasselijke recht wordt bepaald
door het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van
toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten, waarvan de Engelse en de Franse tekst
en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1974, nr. 84.’

46 Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht van 23 december 1996. Ter
inzage gelegd stuk bij Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3-4, tevens te raadplegen via
www.justitie.nl.

47 Zie voor de reden voor deze andere opzet onder andere: het advies van de Staatscommissie voor
het ipr van 23 december 1996 als bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de WCOD, Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3, tevens te raadplegen via www.justitie.nl, en de Nota naar
aanleiding van het verslag van 30 januari 2001. Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 8.

48 Zie art. 14 WCOD, Stb. 2001, 190.
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4.3 Toepassingsgebied van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)

4.3.1 Inleiding

Indien een zaak aanhangig wordt gemaakt voor de Nederlandse rechter, dient de
Nederlandse rechter ter beoordeling van zijn bevoegdheid en ter vaststelling van het
toepasselijke recht de door partijen gestelde rechtsfeiten te kwalificeren. De kwalificatie
van een bepaald rechtsfeit als onrechtmatige daad geschiedt aan de hand van het
internationaal privaatrecht van de lex fori, zijnde Nederlands internationaal privaatrecht.
Indien de Nederlandse rechter bevoegd is om te oordelen over een internationale
onrechtmatige daad bepaalt de Nederlandse rechter het toepasselijke recht in beginsel
aan de hand van de WCOD. De WCOD is in tegenstelling tot de IPR-Schets alleen
toepasselijk op onrechtmatige daden en niet op andere niet-contractuele verbintenissen.
In art. 2 van de WCOD worden voorts nog enkele onrechtmatige daden van de
toepassing van de WCOD uitgesloten. De WCOD laat ingevolge art. 2 namelijk
onverlet het Haags Verkeersongevallenverdrag49 van 1971, het Haags Produktaanspra-
kelijkheidsverdrag50 van 1973 en art. 7 van de Wet conflictenrecht zeerecht betreffen-
de aanraking tussen schepen.

Met betrekking tot de verhouding tussen de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht zal de vraag worden beantwoord of de WCOD nog een aanvullende rol kan
spelen bij de aanwijzing van het toepasselijke recht op aanraking tussen schepen in
de zin dat aan de WCOD een rechtskeuzebevoegdheid kan worden afgeleid. Ten
aanzien van externe onrechtmatige daden met een zeeschip anders dan aanraking tussen
schepen rijst de vraag of de WCOD het toepasselijke recht aanwijst op al deze onrecht-
matige daden of dat hiervoor het ongeschreven conflictenrecht een rol is blijven spelen.
De hierboven genoemde vragen worden beantwoord in de volgende paragrafen.

Uit de feiten dat er geen bijzondere conflictregel bestaat voor interne onrechtmatige
daden op een zeeschip, dat de WCOD de toepassing op het zeeschip niet uitsluit en
uit het feit dat in de WCOD in art. 1 sub b51 een bepaling is opgenomen voor on-
rechtmatige daden aan boord van een zeeschip op volle zee, is duidelijk dat de conflict-
regels uit de WCOD in ieder geval toepasselijk zijn op interne onrechtmatige daden

49 Haags Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, 4 mei 1971,
Trb. 1971, 118. Het Verdrag is voor Nederland in werking getreden op 30 december 1978.

50 Haags Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten,
2 oktober 1973, Trb. 1974, 84. Het verdrag is voor Nederland in werking getreden op 1 september
1979.

51 In art. 1 lid 1 aanhef en sub b WCOD is bepaald: ‘Voor de toepassing van deze wet wordt met het
grondgebied van een Staat gelijkgesteld: (b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of
vanwege die Staat teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is
voorzien, dan wel bij gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document,
toebehoort aan een onderdaan van die Staat.’ Zie over deze bepaling uitgebreid paragraaf 4.4.2.3.
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aan boord van een geregistreerd zeeschip. Hieruit volgt dat op grond van de lex loci
delicti-regel in beginsel het recht van de staat in wiens wateren het schip zich bevindt,
toepasselijk is op deze onrechtmatige daden. In art. 1 sub b van de WCOD wordt
als gezegd een bijzondere regel gegeven voor onrechtmatige daden met een zeeschip
op volle zee. Deze bijzondere conflictregel is nodig omdat de lex loci delicti-regel
op volle zee geen toepasselijk nationaal recht aan zou wijzen. De WCOD verwijst
voor onrechtmatige daden op volle zee naar het recht van de staat waar het schip is
geregistreerd, de lex registrationis. Deze oplossing van het locus sine lege probleem
op volle zee wordt hieronder gewaardeerd.52

4.3.2 Toepassing van de WCOD op het zeeschip

4.3.2.1 De betekenis van de WCOD voor de rechtskeuzebevoegdheid bij aanraking
tussen schepen

Inleiding
In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de mogelijkheid van het doen van een
rechtskeuze niet genoemd. De Nederlandse wetgever is daarmee afgeweken van de
tekst van het CMI ontwerp van 1977 waar in art. 4 staat ‘unless the parties otherwise
agree’.53 De vraag rijst daarom of de bevoegdheid om het toepasselijke recht op een
aanraking tussen schepen kan worden gebaseerd op de WCOD waarin de rechtskeuze-
bevoegdheid wel staat genoemd. De vraag wat de verhouding is tussen de bijzondere
conflictregel voor aanraking tussen schepen in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en
de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad uit de WCOD wordt bepaald
door de hieronder uiteengezette regels die de verhoudingen tussen conflictregels
bepalen.

De vraag of partijen desondanks rechtskeuzebevoegdheid hebben door deze te
baseren op het commune internationaal privaatrecht zoals neergelegd in de WCOD54

is overigens voornamelijk van theoretisch belang. Een rechtskeuze zal zich in het geval
van aanraking tussen schepen in de meeste gevallen alleen achteraf kunnen voordoen.
De betrokken partijen komen immers pas door de aanraking met elkaar in contact.55

Een dergelijke rechtskeuze achteraf doet zich bij aanraking tussen schepen in de
praktijk weinig voor nu partijen geen overeenstemming zullen kunnen vinden over
het toepasselijke recht indien de keuze voor de ene partij gunstig en voor de andere
partij ongunstig uitpakt voor de uitkomst van het geschil.56

52 Zie hoofdstuk 5.
53 Zie ook paragraaf 2.4.3.
54 Zie onder meer: Vlas (Onrechtmatige Daad), IX, aant. 3-143; Kokkini-Iatridou en Boele Woelki,

1992, p. 528.
55 Een uitzondering hierop is denkbaar in het geval van een sleepovereenkomst.
56 Zie over de processuele rechtskeuze in zeerechtelijke zaken: Boonk 1998, p. 47-73.
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Verhoudingen tussen conflictregels
Tussen verschillende conflictregels bestaan rangordes. In de eerste plaats bestaat een
rangorde tussen conflictregels die zijn opgenomen in een ieder verbindend verdrag57

of in een communautaire verordening58 enerzijds en conflictregels uit nationale bron
anderzijds. Indien een onrechtmatige daad onder het toepassingsgebied van zowel
een dergelijke conflictregel uit internationale bron als een conflictregel uit nationale
bron valt, wijst de conflictregel uit internationale bron het toepasselijke recht aan.
In de tweede plaats bestaat een rangorde tussen verschillende conflictregels uit inter-
nationale bron. De rangorde tussen deze conflictregels kan worden afgeleid uit art.
30 van het Weens Verdragenverdrag.59 Op grond art. 30 lid 2 van dat verdrag moet
in de eerste plaats gekeken worden naar het doel van de verschillende regels. Indien
uit de letterlijke tekst van de samenlopende regels of door middel van interpretatie
daarvan blijkt welke regels voorgaan, dient die rangorde te worden aangehouden.
Indien deze methode geen duidelijk antwoord oplevert, geldt op grond van art. 30
lid 3 Weens Verdragenverdrag dat in beginsel de jongere regels voor de oudere regels
gaan. In de derde plaats kan zich samenloop voordoen tussen verschillende conflict-
regels uit nationale bron. Strikwerda60 zegt hierover:

‘De samenloop van ipr-regels uit verschillende nationale bronnen wordt beheerst door
hetgeen in het algemeen geldt voor de samenloop van regels van intern recht. De rechter
zal met behulp van de gebruikelijke interpretatiemethoden de onderlinge verhoudingen van
de samenlopende regels dienen vast te stellen. Voor het ipr doen zich hier in het algemeen
geen bijzondere problemen voor (…)’

In beginsel geldt voor samenloop van regels uit nationale bron dat beide rechtsregels
gelijktijdig moeten worden toegepast, tenzij de rechtsgevolgen niet tegelijkertijd kunnen
bestaan of er strijd met het systeem of de strekking van de wet ontstaat.61 In het
geval van conflictregels betekent dit dat de samenlopende conflictregels beide toepasse-
lijk zijn tenzij ze naar verschillende rechtsstelsels verwijzen of strijd met het systeem
of de strekking van de wet ontstaat. Indien een dergelijke cumulatie van regels niet
mogelijk is, mag bij samenloop van materiële regels de gerechtigde in beginsel kiezen
welke rechtsregel toepasselijk is, tenzij dit in strijd komt met het systeem of de
strekking van de wet.62 Indien cumulatie van samenlopende conflictregels geen oplos-
sing biedt moet het systeem van exclusiviteit worden gehanteerd inhoudende dat de
bijzondere conflictregel voor de algemene conflictregel gaat.

57 Bedoeld wordt een Verdrag als genoemd in art. 93 en 94 GW.
58 Bedoeld wordt een Verordening van de EG.
59 Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht van 23 mei 1969, Trb. 1985, 79. Zie Sinclair 1984;

De Meij 2003, p. 229-240.
60 Strikwerda 2002, p. 13.
61 Boukema 1966, p. 22-24, Boukema 1992, nr. 5-7, De Meij 2003, p. 228.
62 Boukema 1966, p. 22-24, Boukema 1992, nr. 5-7, De Meij 2003, p. 228.
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De verhouding tussen art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD
De verhouding tussen art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD wordt in
beginsel bepaald door hetgeen hierover in deze regelingen zelf is vastgelegd. In art.
2 lid 2 WCOD is bepaald:

‘Deze wet laat onverlet het bepaalde in art. 7 van de Wet van 19 maart 1993, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht (Stb. 1993, 168).’

Uit dit artikellid blijkt dat de conflictregels uit de WCOD de conflictregel uit art. 7
Wet conflictenrecht zeerecht niet opzij zet. Ingevolge de regels van samenloop geldt
vervolgens dat door cumulatie in beginsel de conflictregels van beide wetten toepasse-
lijk zijn.63 Met betrekking tot de rechtskeuzebevoegdheid betekent dit in beginsel
dat rechtskeuzebevoegdheid uit de WCOD kan worden afgeleid tenzij dit in strijd
komt met het systeem of de strekking van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Op
basis van een hieronder uitgevoerde analyse van het advies van de Staatscommissie
voor het IPR64 met betrekking tot de Wet conflictenrecht zeerecht, de Memorie van
Toelichting bij art. 2 WCOD en het rapport van de Raad van State65 over de WCOD
zal worden betoogd en onderbouwd dat het toekennen van een rechtskeuzebevoegdheid
bij aanraking tussen schepen niet in strijd is met het systeem of de strekking van art.
7 Wet conflictenrecht zeerecht en daarom kan worden afgeleid uit het conflictenrecht
voor de onrechtmatige daad zoals neergelegd in de WCOD. Met betrekking tot de
verhouding van de Wet conflictenrecht zeerecht tot het commune internationaal
privaatrecht heeft de Staatscommissie bij de totstandkoming van de Wet conflictenrecht
zeerecht gesteld:66

‘Op de in het ontwerp geregelde onderwerpen is, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken, het geschreven en ongeschreven Nederlands internationaal privaatrecht van
toepassing, zulks met inbegrip van de regels ten aanzien van de rechtskeuze en de exceptie
van de openbare orde.’

Uit deze zinsnede is af te leiden te zijn dat partijen bij een aanraking tussen schepen
hun rechtskeuzebevoegdheid kunnen baseren op de commune bevoegdheidsregels
voor de onrechtmatige daad. Het commune conflictenrecht voor de onrechtmatige
daad is sinds 2001 neergelegd in de WCOD waarin onder meer de rechtskeuzebevoegd-
heid ingeval van een onrechtmatige daad is erkend. Uit de Memorie van Toelichting67

bij art. 2 WCOD komt hetzelfde beeld naar voren als uit het bovengenoemde advies

63 Zie over samenloop paragraaf 1.6.
64 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 9 Advies van de Staatscommissie. Advies van de Raad

van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
65 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
66 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 9 Advies van de Staatscommissie. Advies van de Raad

van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
67 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 5.
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van de Staatscommissie voor het IPR over art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. In de
Memorie van Toelichting bij art. 2 WCOD staat:

‘In het tweede lid is tot uitdrukking gebracht dat art. 7 van de Wet van 18 maart, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht voorgaat als lex specialis, voorzover die wet het onderwerp specifiek
regelt. Genoemd art. 7 geeft conflictregels voor de aansprakelijkheid van schepen voor
gevolgen van aanvaring met internationale aspecten. Aanvaring wordt hier gebruikt in de
enge betekenis van art.en 540 en 1001 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, dat wil
zeggen de aanraking van schepen met elkaar. Gevallen van schade aan bijvoorbeeld bruggen
vallen dus niet onder dit art. 7, maar onder de thans voorgestelde algemene conflictregel
voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Art. 7 van de Wet van 18 maart, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht sluit aan bij het Brussels aanvaringsverdrag van 1910 en het Binnenaan-
varingsverdrag van Genève van 1960, die beide enige eenvormige regels inzake aanvaring
geven en geldt alleen indien deze verdragen in een concreet geval toepassing missen.
Voorzover art. 7 een bepaald onderwerp niet regelt, wordt teruggevallen op het onderhavige
wetsvoorstel. Ik denk hierbij met name aan de mogelijkheid om door middel van rechtskeuze
het toepasselijke recht aan te wijzen, welk onderwerp in de ipr-wet zee- en binnenvaartrecht
niet is geregeld en waaraan hierna bij art. 6 nadere aandacht zal worden besteed.’

Zowel uit het advies van de Staatscommissie voor het IPR als uit de Memorie van
Toelichting bij de WCOD blijkt dat partijen bij een aanraking tussen schepen rechts-
keuzebevoegdheid kunnen ontlenen aan het commune internationale privaatrecht voor
de onrechtmatige daad, zoals neergelegd in de WCOD. Uit het rapport van de Raad
van State68 over de WCOD lijkt daarentegen echter voort te vloeien dat partijen bij
een aanraking tussen schepen geen rechtskeuzebevoegdheid kunnen afleiden uit de
WCOD. In dit rapport van de Raad van State is namelijk gesteld:

‘Artikel 7 van de genoemde wet (de Wet conflictenrecht zeerecht WV) regelt het aanvarings-
recht op eigen wijze en in overeenstemming met de internationale Verdragen betreffende
dat rechtsgebied. Ten aanzien van aanvaringen is het dan ook noodzakelijk uitdrukkelijk
vast te stellen, dat art. 7 een eigenstandige regel is en geen lex specialis van de algemene
conflictenrechtelijke regeling van de onrechtmatige daad. In het bijzonder de afwezigheid
in internationale Verdragen van een uitdrukkelijke regeling van de rechtskeuze bij aanvarin-
gen, en het om die reden ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling van de mogelijkheid
of onmogelijkheid van het uitbrengen van een rechtskeuze ten aanzien van het op de
aanvaringsaansprakelijkheid toepasselijk recht in art. 7, vraagt om die afbakening. Daar-
zonder is er immers aanleiding voor de rechtstoepasser om een eventuele bevoegdheid een
rechtskeuze in het aanvaringsrecht uit te brengen, niet te ontlenen aan de Verdragen die
aan art. 7 van de wet van 1993 ten grondslag liggen, maar aan art. 6 van de thans voor-
gestelde wet.’

68 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
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Ik meen echter dat uit dit rapport van de Raad van State69 over de WCOD niet moet
worden afgeleid dat partijen bij een aanvaring in de zin van art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht geen rechtskeuzebevoegdheid kunnen ontlenen aan de WCOD. In het rapport
wordt gesteld dat een reden voor het niet-toekennen van rechtskeuzebevoegdheid in
art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht ligt in het feit dat er geen verdrag bestaat dat een
dergelijke bevoegdheid toekent. Het feit dat in het Brussels Aanvaringsverdrag uit
1910 de mogelijkheid van een rechtskeuze niet wordt genoemd, staat mijns inziens
niet in de weg aan het toekennen van een dergelijke bevoegdheid nu dat verdrag alleen
eenvormige regels bevat en geen conflictregels.

In de rechtspraak70 en literatuur71 wordt, in overeenstemming met de hierboven
geanalyseerde Parlementaire Geschiedenis, eveneens aangenomen dat partijen bij
aanraking tussen schepen wel rechtskeuzebevoegdheid hebben. Kokkini-Iatridou en
Boele-Woelki72 stellen daartoe:

‘De vraag of partijen bij een aanvaring in de zin van art. 111 van de IPR-Schets (het
huidige art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht WV) een rechtskeuze mogen uitbrengen dient
ons inziens bevestigend te worden beantwoord. De aanvaring is een species van de onrecht-
matige daad en behoort evenzeer tot de verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst.
Waarom zou een verschil moeten worden gemaakt tussen aanraking van schepen met elkaar
en schade veroorzaakt door schepen? Uit systematisch oogpunt verdient het derhalve
aanbeveling om art. 111 van Hoofdstuk 6 te verplaatsen naar Hoofdstuk 5 Titel 3. Alle
verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst behoren in dezelfde Titel te worden
geregeld.’

Geconcludeerd moet worden dat, ondanks dat in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
die mogelijkheid niet met zoveel woorden wordt genoemd, partijen die zijn betrokken
bij een aanraking tussen schepen het op de daaruit voortvloeiende vorderingen toepas-
selijke recht wel kunnen kiezen.

4.3.2.2 De betekenis van de WCOD voor externe onrechtmatige daden anders dan
aanraking tussen schepen

Hierboven is uiteengezet dat voor aanvaring en olievervuiling eenvormige regels
bestaan. Voor een grote groep andere externe onrechtmatige daden waarbij een
zeeschip is betrokken zoals zuiging, brand, explosie, wrakvorming en vervuiling anders
dan door olie bestaan geen eenvormige regels. Deze onrechtmatige daden worden
dus beheerst door een nationaal recht. Welk nationaal recht dit in een gegeven geval
is, wordt aangewezen door conflictregels. Uit de Parlementaire Geschiedenis van art.

69 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
70 Een voorbeeld van een rechtskeuze voor het Brussels Aanvaringsverdrag is de uitspraak van de

Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1983, 108 (Parandowski/Lovech).
71 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 528; Prisse 1995, p. 53-54.
72 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 528.
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7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD blijkt welke conflictregels hiervoor
gelden. In de Memorie van Toelichting73 bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is
gesteld:

‘Schade door een schip veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaatshad, dus zonder
aanraking van schepen met elkaar, valt buiten het bestek van art. 7. Gevallen van schade
aan bruggen, aan walinstallaties, aan sluizen en schade tengevolge van golfslag, zuiging
door een schip of brand of explosie aan boord van een schip, door verontreiniging door
olie of andere schadelijke stoffen welke aan een schip ontsnappen, kunnen zonder bezwaar
aan het gewone conflictenrecht worden overgelaten. Er is geen reden deze gevallen van
aansprakelijkheid aan een speciale maritieme conflictenregel te onderwerpen. Evenmin
bestaat er reden tot het ontwerpen van een speciale maritieme regel voor het geval dat
de aanvaring niet is veroorzaakt door schepen, bij voorbeeld het geval waarin een aanvaring
ontstaat doordat op de Nieuwe Waterweg de walradar uitvalt en uitsluitend als gevolg
daarvan twee in de mist varende schepen met elkaar in aanraking komen.’

En verder is in de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
neergelegd:

‘Een volgende beperking (in de toepassing van art. 7 WV) is gelegen in de voorwaarde
dat de schade moet zijn ontstaan aan een schip, dan wel aan opvarenden of zaken aan
boord van een schip. Deze beperking is consistent met het uitgangspunt van het Brussels
aanvaringsverdrag van 1910 (…). Indien als gevolg van de aanvaring bij voorbeeld olie
ontsnapt en schade aan de wal toebrengt of kosten veroorzaakt wegens de opruiming ervan,
dan valt de aansprakelijkheid daarvoor onder het gewone conflictenrecht. De vraag van
de aansprakelijkheid van dergelijke schade is overigens veelal bij internationale Verdragen
geregeld.’74

In de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt het
toepassingsgebied van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht zoals dat blijkt uit de
letterlijke tekst van het artikellid bevestigd. Art. 7 is alleen van toepassing op aanraking
tussen schepen en niet op andere onrechtmatige daden met het zeeschip. Uit de eerder
aangehaalde Memorie van Toelichting75 bij art. 2 WCOD blijkt dat de WCOD in
ieder geval toepasselijk wordt geacht op aanraking van een schip met een andere zaak
dan een schip zoals een kade of een brug. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat
aanraking met een brug of booreiland dat onder de definitie valt van ‘schip’ in art. 1
van Boek 8 BW beschouwd moet worden als een aanvaring in de zin van art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht.76 Een aanraking met een dergelijk ‘schip’ valt dan niet onder

73 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 12-13.
74 Mijns inziens moge deze stelling waar zijn voor de aansprakelijkheid voor olievervuiling door de

werking van het CLC-verdrag. Voor schade door bunkerolie van andere schepen dan olietankers
en schade door chemicaliën bestaan echter nog geen eenvormige regels tengevolge van het nog niet
in werking zijn van het HNS-verdrag en het Bunkers-verdrag. Zie paragraaf 3.2 en 3.3.

75 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 5. Zie boven paragraaf 4.3.2.1.
76 Zie HR 28 mei 2004, S&S 2005, 13 (G).
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de WCOD maar onder de bijzondere verwijzingsregel voor aanraking tussen schepen
uit art. 7 van de Wet conflictenrecht zeerecht.

4.3.2.3 Samenvatting van de toepasselijkheid van de WCOD op het zeeschip

Samengevat kan worden dat art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht alleen toepasselijk
is op aanraking tussen schepen. De vervolgvraag of de WCOD hier nog een aanvullen-
de rol kan spelen in de zin dat hieraan een rechtskeuzebevoegdheid kan worden
ontleend, dient in positieve zin te worden beantwoord.77 Voor alle andere maritieme
onrechtmatige daden dan aanraking tussen schepen wijst de WCOD ook het toepasselij-
ke recht aan indien geen rechtskeuze is gemaakt. Het is echter zeer de vraag of door
deze toepassing van de WCOD op zeeschepen wel voldoende recht wordt gedaan
aan het bijzondere karakter van het zeeschip.78

4.4 Inhoud van de WCOD

4.4.1 Inleiding

In de WCOD heeft de klassieke lex loci delicti-verwijzing het uiteindelijk gewonnen
van de aanknoping aan het nauwst verbonden recht.79 Voorts is ter bepaling van
de locus delicti vastgelegd dat bij een meervoudige locus het recht van het Erfolgsort
prevaleert en in het geval van een locus sine lege de plaats van registratie van het
betrokken vervoermiddel als plaats van handeling wordt aangemerkt. Op de toepasse-
lijkheid van de lex loci delicti staat de WCOD drie uitzonderingen toe. Deze uitzonde-
ringen betreffen de rechtskeuze, de gevolgenuitzondering en de accessoire aanknoping.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de achtergrond en de inhoud van zowel
de hoofdregel als de drie uitzonderingsgronden uit de WCOD.

77 Zie paragraaf 4.3.2.1.
78 Zie 5.5.
79 Zie voor de reden voor deze andere opzet onder andere: het advies van de Staatscommissie voor

het ipr van 23 december 1996, als bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de WCOD,Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3, tevens te raadplegen via www.justitie.nl, en de Nota naar
aanleiding van het verslag van 30 januari 2001. Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 8, (NaV).
In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3.) is gesteld omtrent
het verwerpen van de toepasselijkheid van het nauwst verbonden recht, zoals het nog in de IPR-Schets
stond, ten gunste van de lex loci delicti: ‘De in het voorontwerp geregelde subsidiaire aanknoping
aan het recht van de Staat waarmee de onrechtmatige daad het nauwst is verbonden, op vergelijkbare
wijze als in art. 4 EVO, is verlaten. Het terugvallen op de klassieke verwijzingsregel voor de
onrechtmatige daad (lex loci delicti) hangt samen met de in het COVA-arrest gehanteerde verwij-
zingsregel en met de rechtsgeleerde kritiek op de in het voorontwerp voorgestelde subsidiaire
verwijzingsregel. Bij nader inzien ben ik, met de Staatscommissie (advies sub 5), van oordeel dat
er onvoldoende zwaarwegende argumenten zijn deze klassieke verwijzingsregel te vervangen door
aanknoping aan het recht van de nauwste band. Hierbij teken ik aan dat de in het voorontwerp
gepropageerde verwijzingsregels via de nauwste band-constructie doorgaans eveneens zouden leiden
tot toepassing van de lex loci delicti.’



262 4 – De Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)

4.4.2 Als hoofdregel is de lex loci delicti toepasselijk

4.4.2.1 Inleiding

In art. 3 lid 1 WCOD is bepaald dat een onrechtmatige daad in beginsel wordt beheerst
door de lex loci delicti. Het artikellid luidt:

‘Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op
welks grondgebied de daad plaatsvindt.’

De keuze voor toepasselijkheid van de lex loci delicti op de onrechtmatige daad wordt
reeds lang breed gedragen.80 Verschillende grondslagen zijn door voorstanders van
de lex loci delicti genoemd ter ondersteuning van de gelding van deze conflictregel
voor de onrechtmatige daad.81 Een deel van de vermeende grondslagen komt voort
uit het feit dat in vroegere tijden nog geen scheiding bestond tussen het strafrecht
en het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Hoewel de onrechtmatige daad
sinds lange tijd los staat van het strafrecht, worden de daar geldende beginselen ook
sindsdien nog aangevoerd ter ondersteuning van de lex loci delicti-regel. Zowel in
eerdere codificatiepogingen,82 het huidige Engelse conflictenrecht,83 het huidige

80 Zie: T.M.C. Asser 1880, p. 64-65; Josephus Jitta 1916, p. 526; Kosters 1917, p. 793, Meijers 1936;
Dubbink 1947, p. 10-15. Van Brakel 1953, p. 223-224; Van Rooij en Polak, 1987, p. 137 e.v.; De
Boer 1987, p. 25 e.v.; Sauveplanne 1989, nr. 24; Von Hoffmann 2001, p. 224-226; Strikwerda 2002,
p. 181-183; Vlas (Onrechtmatige daad), IX.

81 Graziano heeft een goed overzicht gegeven van de in de literatuur genoemde grondslagen. Kadner
Graziano 2002, p. 138-149. Zie: Zittelmann, Internationales Privatrecht 1897, p. 98 ev., 109 e.v.;
Josephus Jitta 1916, p. 58-60; Mulder 1947, p. 196; Kosters, 1917, p. 789-796; Bartin 1930/1932;
Dubbink 1947, p. 41-54; Van Brakel 1953, p. 219-225; Rauscher 2002, p. 273.

82 Op de Haagse conferentie van 1900 heeft Roguin een voorontwerp voor een conventie over verbinte-
nissen ingediend. In deze ontwerp-conventie werd voorgesteld om de onrechtmatige daad te laten
beheersen door de wet van het land waar zij gepleegd werd. Dit voorontwerp is echter niet in
behandeling genomen. Zie Actes de la troisième conférence de la Haye pour le droit international
privé, 1900, p. 64, art. 9.
In art. 18 van de eveneens nooit in werking gereden Eenvormige Benelux Wet (EW)W (artikel 14
EW Wet 1966) is gesteld: ‘De wet van het land, alwaar een feit plaatsvindt, bepaalt of dit feit een
onrechtmatige daad is en welke verbintenissen daaruit voortvloeien. Indien echter de gevolgen
behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit heeft plaatsgevonden, worden
de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat andere land bepaald.’

83 Section 11(1) van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995.
Deze regel luidt: ‘The general rule is that the applicable law is the law of the country in which
the events constituting the tort (…) in question occur’. Opgemerkt dient te worden dat naar Engels
conflictenrecht hiervan kan worden afgeweken indien een ander rechtsstelsel nauwer verbonden
is met de zaak, zie Section 11 (2) van de 1995 Act. Zie ook verder paragraaf 5.4.
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Duitse conflictenrecht,84 Rome II, de Nederlandse jurisprudentie85 als de Nederlandse
literatuur86 wordt de lex loci delicti-regel als hoofdregel erkend.

Vaststelling van de locus delicti
Artikel 3 WCOD is inmiddels in de jurisprudentie doorgaans zonder problemen
toegepast op onrechtmatige daden ‘op land’.87 Toepassing van de lex loci delicti
zonder meer kan in enkele gevallen echter tot problemen leiden.88 Moeilijkheden
kunnen zich namelijk voordoen ingeval van een:

a. meervoudige locus. Deze situatie doet zich voor indien de plaats waar de onrecht-
matige daad wordt gepleegd en de plaats waar de schade zich voordoet in verschil-
lende landen liggen. Vastgesteld dient dan te worden of het recht van het Hand-
lungsort of het recht van het Erfolgsort toepasselijk is;

b. locus sine lege. In dit geval bevindt de locus zich in een gebied dat niet binnen
het territoir van een staat valt;

c. toevallige locus. Er is sprake van een toevallige locus indien de plaats waar de
onrechtmatige daad zich voordoet weinig verband houdt met de rechtsverhouding;

d. moeilijk vaststelbare locus.

Deze vier mogelijke problemen bij de bepaling van de locus delicti kunnen zich zeer
wel voordoen indien een zeeschip betrokken is bij een onrechtmatige daad. Een schip
kan binnen het territoir van staat A olie lozen welke de kust van staat B vervuilt, het
Handlungs- en het Erfolgsort liggen dan in verschillende staten. Een schip kan betrok-
ken zijn bij een aanvaring op volle zee of het kan zinken in volle zee en dientengevol-
ge leiden tot wrakopruimingskosten. In deze gevallen is sprake van een locus sine
lege. Cruisepassagiers kunnen een voedselvergiftiging oplopen aan boord van een
schip terwijl zich dat in de territoriale wateren van Haïti bevindt. De banden met Haïti
zijn in dat geval toevallig. Tenslotte kan de situatie zich voordoen dat de kapitein

84 De tekst van art. 40 lid 1 EGBGB luidt: ‘(1) 1 Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen
dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. 2 Der Verletzte kann verlangen,
daß anstelle dieses Rechts das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg eingetreten
ist. 3 Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis zum Ende des frühen ersten Termins
oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausgeübt werden.’ Zie: Von Hoffmann 2001, aant.
Art. 40 EGBGB; Kadner Graziano 2002, p. 138-149.

85 HR 1 mei 1936, NJ 1936, 956; HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.)
(Ooievaar-arrest); HR 10 januari 1941,NJ 1941, 824 (Kon. Paketvaartmij-The Liverpool and London
and Globe Insurance Cy.). Opvallend is dat de PG in deze laatste zaak spreekt over aanvaring. De
PG geeft aan het begrip aanvaring dus een ruime definitie in de zin dat ook schadevaring zonder
aanraking, vergelijk hiervoor het begrip aanvaring in het Brussels Aanvaringsverdrag 1910.

86 T.M.C. Asser 1880, p. 64-65; Josephus Jitta 1916, p. 526; Kosters 1917, p. 793; Meijers 1936;
Dubbink 1947, p. 10-15. Van Brakel 1953, p. 223-224.

87 HR 23 november 2001, NIPR 2002, 17 (Chantal); Rb. Arnhem 27 januari 2003, NIPR 2003, 101
(Stichting de Nationale Sporttotalisator/Ladbrokes); Vzngr. Rb. Utrecht 27 februari 2003,NIPR 2003,
103; Vzngr. Rb. Utrecht 31 juli 2003, NIPR 2003, 273.

88 Pontier, ‘Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige
daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001’, NIPR, 2002, p. 274-282.
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van een schip nalaat een bepaalde handeling te verrichten. In dat geval is soms
moeilijk te bepalen waar dat nalaten zich precies voordeed.89

Bij het opstellen van de WCOD is reeds geanticipeerd op de problemen waartoe
toepassing van de locus delicti-regel aanleiding kan geven. In art. 1 WCOD en in
art. 3 lid 2 WCOD worden daarom oplossingen aangedragen voor onrechtmatige daden
met een locus sine lege of een meervoudige locus.

In de volgende paragrafen wordt een antwoord gegeven op de vraag of de oplossin-
gen die de WCOD aanbiedt, voldoende zijn voor het oplossen van de moeilijkheden
die zich bij de toepassing van de locus delicti-regel op het zeeschip kunnen voordoen.

4.4.2.2 Meervoudige locus

Met betrekking tot de meervoudige locus90 is in art. 3 lid 2 WCOD bepaald dat bij
het uiteenlopen van ‘Handlungsort’ en ‘Erfolgsort’ de wet van het ‘Erfolgsort’ van
toepassing is, tenzij de inwerkingtreding in die staat door de dader redelijkerwijs niet
was te voorzien. Het artikellid luidt:

‘In afwijking van het eerste lid wordt, wanneer een daad schadelijk inwerkt op een persoon,
een goed of het milieu elders dan in de Staat op welks grondgebied die daad plaatsvindt,
het recht toegepast van de Staat op welks grondgebied die inwerking geschiedt, tenzij de
dader de inwerking aldaar redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.’

De schadelijke inwerking dient een beschadiging of letsel te zijn, een aantasting van
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, van een rechtsgoed of het natuurlijke milieu.
Van een meervoudige locus is geen sprake indien alleen de vermogensschade in een
andere staat wordt geleden dan waar het Handlungsort ligt.91 Uit de Memorie van
Toelichting92 blijkt de ratio van de keuze voor het Erfolgsort:

89 In de Diner/Igielko zaak (HR 12 oktober 2001, NIPR 2002, 16) heeft de Hoge Raad vastgesteld
dat bij een omissiedelict de plaats waar de handeling had plaats moeten vinden, moet worden
aangemerkt als de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgehad. De Boer heeft hierover
in een noot onder de Diner/Igielko zaak gezegd: ‘Naar hun aard zijn omissiedelicten lastiger te
lokaliseren dan commissiedelicten. Over het uitgangspunt – doorslaggevend is de plaats waar de
plicht tot handelen bestond – zijn de schrijvers in binnen- en buitenland het wel eens. Maar in de
praktijk zal het niet altijd even makkelijk zijn om die plaats aan te wijzen. Dat bleek bijvoorbeeld
in het geval van de Borcea (Rb. Rotterdam 15 maart 1991, NJ 1992, 91; AA 1992, p. 521, nt. Th.M.
de Boer). Na een schadevaring op de Noordzee verloor het onder Roemeense vlag varende schip
Borcea een grote hoeveelheid olie. De kapitein liet na de Nederlandse autoriteiten daarvan op de
hoogte te stellen, opdat zij de schade (vervuiling van de Nederlandse kust en de dood van duizenden
vogels) zouden kunnen beperken. Waar is in dit geval de locus delicti? Waar had de kapitein moeten
handelen? Op volle zee? In de eerste aanloophaven (Gent)? Of in de volgende aanloophaven
(Vlissingen)?’.

90 Zie hierover: Roelvink 1998, p. 29-34. HR 23 september 1988,NJ 1989, 743 m.nt. JHN (Kalimijnen).
91 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr, 3, p. 7.
92 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr, 3, p. 6.
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‘Gekozen is voor toepasselijkheid van het recht van de Staat van het “Erfolgsort”, omdat
dit veelal de Staat zal zijn waar het slachtoffer of de benadeelde woont, verblijft of gevestigd
is. Deze keuze voor de wet van het Erfolgsort (lex loci damni) wordt gerechtvaardigd door
het belang van de compensatoire functie van de verbintenis uit onrechtmatige daad, het
belang van de schadeafwikkeling, welk belang zwaarder is gaan wegen dan de preventieve
functie, het belang van de gedragsbeïnvloeding. Alleen voor het geval de dader redelijker-
wijs niet kon voorzien dat de schadelijke inwerking in een andere Staat zou plaatsvinden
is een onvoorzienbaarheidsexceptie opgenomen en is weer de hoofdregel van het eerste
lid van toepassing. Of een beroep op deze exceptie zal slagen is afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval.’

De toepasselijkheid van het recht van het Erfolgsort is ook in andere stelsels van
conflictenrecht terug te vinden. In het Engelse recht93 moet de locus delicti bijvoor-
beeld bepaald worden aan de hand van de plaats waar de persoon of zaak die wordt
geschaad zich bevond ten tijde van de beschadiging. In Rome II is als basisregel
gegeven dat het recht moet worden toegepast van de plaats waar de rechtstreekse
schade is ontstaan of dreigt te ontstaan. In de Verordening wordt dus in geval van
een meervoudige locus het recht van het zogenaamde Erfolgsort als toepasselijk recht
aangewezen. In tegenstelling tot de WCOD maakt Rome II hierop geen uitzondering
indien de schadelijk inwerking in een bepaald land niet was te voorzien.

In het Duitse recht94 is voor een andere oplossing van het meervoudige locus
probleem gekozen. In het Duitse conflictenrecht is in beginsel het recht van het
Handlungsort toepasselijk maar heeft de benadeelde op grond van art. 40 lid 1
EGBGB95 het recht om voor de toepasselijkheid van het recht van het Erfolgsort
te kiezen. De ratio van deze Duitse regel is gelegen in de wens de zwakkere partij
te beschermen.96 In de WCOD is op advies van de Staatscommissie uiteindelijk

93 Section 11(2) van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995.
In deze bepaling is gesteld: ‘Where elements of those events occur in different countries, the
applicable law under the general rule is to be taken as being – (a) for a cause in action in respect
of personal injury caused to an individual or death resulting from personal injury, the law of the
country where the individual was when he sustained the injury; (b) for a cause of action in respect
of damage to property, the law of the country where the property was when it was damaged; and
(c) in any other case, the law of the country in which the most significant element of those events
occurred.’

94 Von Hoffmann 2001, p. 193-197; Siehr 2001, p. 238-243; 245; 251-254; Kadner Graziano, 2002,
p. 194-235; Rauscher 2002, p. 273-287; Kropholler 2004, p. 512-516.

95 De tekst van het eerste lid van art. 40 EGBGB luidt: ‘(1) Ansprüche aus unerlaubter Handlung
unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Der Verletzte kann
verlangen, daß anstelle dieses Rechts das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg
eingetreten ist. Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis zum Ende des frühen ersten
Termins oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausgeübt werden.’ Zie: Von Hoffmann 2001,
p. 194-197; nr. 19-21; 26.

96 Kadner Graziano 2002, p. 194-235; Rauscher 2002, p. 273-287; Kropholler 2004, p. 513-514.
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besloten in het Nederlandse conflictenrecht voor de onrechtmatige daad een dergelijke
keuze niet aan de benadeelde toe te staan. De Staatscommissie97 overweegt daartoe:

‘Moet de benadeelde kunnen kiezen voor toepassing van de lex loci delicti in plaats van
het recht van de Staat waar de schadelijke inwerking heeft plaatsgevonden? De rechtvaardi-
ging voor een dergelijk keuzerecht kan worden gevonden in de omstandigheid dat in
bepaalde gevallen het recht van het “Handlungsort” meer bescherming aan het slachtoffer
kan bieden dan het recht van het “Erfolgsort” (vaak het eigen recht van de benadeelde),
terwijl de dader zich niet erover kan beklagen dat het recht van de plaats waar hij heeft
gehandeld toepassing vindt. De Staatscommissie is evenwel van mening dat er voor een
dergelijk aan de benadeelde toekomend keuzerecht geen plaats dient te worden ingeruimd,
omdat niet valt in te zien waarom bij dit soort van onrechtmatige daden (met een meervoudi-
ge locus) aan de benadeelde wèl en in andere gevallen van onrechtmatige daden, zoals
bij toepassing van art. 1 lid 3, géén keuzerecht wordt toegekend. Bovendien opent het
voorgestelde art. 6 reeds de mogelijkheid dat de rechter rekening houdt met in de Staat
van het “Handlungsort” geldende voorschriften ter bescherming van personen of zaken.’98

4.4.2.3 Locus sine lege

In art. 1 WCOD is bepaald:

‘Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:
(a) de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van
natuurlijke rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die
Staat gelegen deel van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internatio-
nale recht soevereine rechten mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie
van natuurlijke rijkdommen
(b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is
of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke
van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat;
(c) een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of vanwege die Staat
teboekgesteld is of in het nationaliteitsregister van die Staat is ingeschreven, dan wel bij
gebreke van enige teboekstelling of inschrijving in het nationaliteitsregister, toebehoort
aan een onderdaan van die Staat.’

Artikel 1 WCOD geeft voor een aantal situaties een oplossing voor het locus sine
lege-probleem. In dit artikel wordt bepaald dat met het grondgebied van een staat
worden gelijkgesteld: boorplatformen op het continentaal plat van die Staat, schepen
die in dat land zijn geregistreerd en zich bevinden op volle zee en zich in het luchtruim

97 Advies van de Staatscommissie d.d. 23 december 1996. Bijlage II bij de MvT van de WCOD
Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3. Het advies van de Staatscommissie is ook gepubliceerd
op www.justitie.nl, geraadpleegd in juni 2005.

98 Zie ook Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 5, p. 5.
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bevindende, in die staat teboekgestelde luchtvaartuigen.99 In art. 1 WCOD noch in
de toelichting daarop wordt duidelijkheid verschaft om welke teboekstelling het hier
gaat. Ingeval een schip zowel in een eigenaarsregister als een rompbevrachtingsregister
staat ingeschreven is daarom onduidelijk van welke staat het recht toepasselijk. Ter
oplossing van dit probleem dient mijns inziens het doel van de conflictregel, bestaande
uit de aanwijzing van het nauwst verbonden recht, voorop te staan. Dit betekent dat
een vordering uit onrechtmatige daad op volle zee die is gericht tegen de eigenaar
van het schip wordt beheerst door het recht van de staat van het eigenaarsregister
en een vordering uit onrechtmatige daad op volle zee die is gericht tegen de romp-
bevrachter van het schip wordt beheerst door het recht van de staat van het romp-
bevrachtingsregister. Gaat het om een vordering jegens een andere persoon, bijvoor-
beeld een vordering van een passagier jegens een medepassagier dan zal per geval
moeten worden bekeken of het eigenaarsregister of het rompbevrachtingsregister leidt
naar het nauwst verbonden recht.

Opgemerkt dient te worden dat de gelijkstelling van de locus delicti met de plaats
van registratie bij zeeschepen alleen geschiedt indien het schip zich op volle zee
bevindt. Indien het schip in de territoriale wateren vaart, geldt het onrechtmatige
daadsrecht van de kuststaat via de hoofdregel van art. 3 lid 1 WCOD, tenzij sprake
is van een rechtskeuze, gevolgenuitzondering of accessoire aanknoping. In de WCOD
is dus niet gekozen voor de toepasselijkheid van de lex registrationis op het zeeschip
ongeacht waar het schip zich bevindt. De WCOD leidt er dus toe dat op een onrecht-
matige daad aan boord van een schip in territoriale wateren een ander recht toepasselijk
is dan op een schip op volle zee. Mijns inziens zou echter door de lex registrationis
ook op interne onrechtmatige daden in territoriale wateren toe te passen beter worden
voldaan aan de eisen van doelmatigheid en rechtvaardigheid zoals die aan het conflic-
tenrecht worden gesteld. Bij de aanbevelingen aan het einde van dit deel zal deze
stelling nader worden toegelicht.100

In het Nederlandse Voorontwerp101 werd als eerder beschreven de rechtskeuze
voorop gesteld en subsidiair het recht van de staat waarmee de nauwste band bestond.
De locus werd dus niet als (primaire) aanknopingsfactor gehanteerd en voor een
oplossing voor een locus sine lege was daarmee geen noodzaak. Een regeling als in
art. 1 sub b WCOD was daarom in het voorontwerp niet nodig.102 In de WCOD
is in navolging van het COVA-arrest103 de lex loci delicti-regel naar voren geschoven
in plaats van de verwijzing naar het nauwst verbonden recht. De Raad van State104

adviseerde vervolgens om een regel aan het ontwerp toe te voegen voor situaties dat
de onrechtmatige daad zich buiten het territoir van alle staten voor heeft gedaan. De

99 Erauw 1982, p. 183. Erauw is van oordeel dat daden, gesteld aan boord van vliegtuigen of schepen,
niet het probleem van de plaatsbepalingen stellen. Hij ziet het eerder als een probleem van wetten-
soevereiniteit.

100 Zie hoofdstuk 5.
101 Zie paragraaf 4.2.1.
102 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3-4 MvT.
103 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 (COVA). Zie paragraaf 4.2.2.
104 Advies van de Raad van State Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 5.
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minister heeft het advies van de Staatscommissie overgenomen en dientengevolge
werd een bepaling voor de locus sine lege opgenomen in art. 1 sub b WCOD.105

4.4.3 Uitzonderingen op de lex loci delicti-regel106

4.4.3.1 Achtergrond van de uitzonderingen

In de WCOD worden drie uitzonderingen toegelaten op de toepasselijkheid van de
lex loci delicti. Deze uitzonderingen zijn de rechtskeuzebevoegdheid, de gevolgenuit-
zondering en de accessoire aanknoping. De redenen voor het toestaan van deze
uitzonderingen liggen in een veranderde maatschappij. Het onrechtmatige daadsrecht
heeft zich in de loop van de jaren op verschillende manieren gewijzigd.107 In de
eerste plaats heeft binnen het onrechtmatige daadsrecht een functieverschuiving
plaatsgevonden. In plaats van gedragsbeïnvloeding is de schadeafwikkeling op de
voorgrond komen te staan. Doordat de gevolgen van een onrechtmatige daad meer
centraal zijn komen te staan dan de persoonlijke schuld is territoriale aanknoping door
middel van de lex loci delicti-regel niet meer vanzelfsprekend.

In de tweede plaats leidden technische ontwikkelingen en intensivering van het
internationale verkeer in de twintigste eeuw ertoe dat de lex loci delicti-regel steeds
vaker tot een ongewenst resultaat leidt. De locus is steeds vaker toevallig, dat wil
zeggen dat er weinig binding bestaat tussen de onrechtmatige daad en de plaats waar
deze zich voordoet. Een van de eerste voorbeelden hiervan is het ongeluk met het
vliegtuig de Ooievaar.108 In deze casus gaat het om het KLM vliegtuig de Ooievaar
dat neerstort in Siam (Thailand). Een van de omgekomen passagiers is de Fransman
Baudart. Zijn weduwe en kinderen stellen een vordering uit onrechtmatige daad in
tegen de KLM. De KLM beroept zich op uitsluiting van elke aansprakelijkheid zoals
dat is opgenomen in de vervoerovereenkomst. Het hof past Siamees recht toe op de
vraag of deze uitsluiting van elke aansprakelijkheid mogelijk is en oordeelt dat naar
dat recht de uitsluiting mogelijk is indien de passagier daarmee uitdrukkelijk heeft
ingestemd. Het hof acht deze instemming bewezen. In cassatie wordt onder meer
aangevoerd dat bedoelde uitsluiting in strijd is met de Nederlandse openbare orde
en dat de uitsluiting daarnaast getoetst had moeten worden aan Frans recht, zijnde
het nationale recht van de nabestaanden. De Hoge Raad acht echter alleen Siamees
recht als lex loci delicti toepasselijk op de vordering uit onrechtmatige daad met als
gevolg dat de nabestaanden van de omgekomen passagier geen schadevergoeding

105 De enige wijziging die is aangebracht tijdens de behandeling van het wetsvoorstel was de verandering
van de zinsnede ‘op volle zee buiten enige territoriale wateren’ in ‘op volle zee’. Het spreekt voor
zich dat dit geen diepere betekenis had dan het schrappen van een pleonasme. Zie Kamerstukken
II 1998/99, 26 608 A. en Advies van de Raad van State Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 5.

106 Zie voor een duidelijk overzicht: Kadner Graziano 2002, p. 138-149.
107 Zie onder meer: Strikwerda 2002, p. 182-183.
108 HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.) (Ooievaar-arrest). Zie over het

Ooievaar-arrest ook: Boonk 1998, p. 267.
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krijgen van de vliegtuigmaatschappij. Duidelijk moge zijn dat deze gevolgen van de
toepasselijkheid van het recht van de toevallige locus botsten met het rechtvaardig-
heidsgevoel.

De lex loci delicti leidt voorts tot problemen in gevallen waar er geen plaats of
juist meer plaatsen zijn aan te wijzen waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevon-
den. Bij onrechtmatige daden gepleegd op het internet of aan boord van een schip
op volle zee kan de locus delicti moeilijk of helemaal niet vastgesteld worden. Samen-
vattend blijkt de locus van een onrechtmatige daad zowel weinig aanknopingswaarde
te kunnen hebben als moeilijk bepaalbaar te kunnen zijn. Halverwege de twintigste
eeuw wordt reeds naar oplossingen gezocht voor deze bezwaren aan de lex loci delicti-
regel.109 Door het maken van uitzonderingen wordt minder strikt aan de lex loci
delicti-regel vastgehouden. Deze uitzonderingen worden hieronder geanalyseerd en
gewaardeerd, met name met het oog op hun toepasselijkheid op het zeeschip.

4.4.3.2 Rechtskeuzebevoegdheid110

In art. 6 WCOD is gesteld:

‘1. Indien partijen het op de verbintenis uit onrechtmatige daad toepasselijke recht hebben
gekozen, is in afwijking van art. 3-5 tussen hen dit recht van toepassing.
2. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk te
blijken.’111

Uit dit artikel blijkt dat partijen het op een onrechtmatige daad toepasselijke recht
kunnen kiezen.112 De rechtskeuzebevoegdheid bij een onrechtmatige daad was reeds
voor de WCOD in de Nederlandse literatuur113 en jurisprudentie114 erkend.115

De rechtskeuze wordt in de WCOD als uitzondering op de lex loci delicti-regel
omschreven in plaats van als primaire conflictregel. Deze opzet hangt samen met het
feit dat een onrechtmatige daad in de regel door partijen onvoorzien zal zijn geweest.
De rechtskeuze zal om die reden meestal pas na het ontstaan van het geschil worden
gemaakt. Het werd daarom door de wetgever juister geacht de rechtskeuzebevoegdheid

109 Van Gorkum 1939, p. 156; Dubbink 1947, p. 79-92; Hof Den Haag 16 juni 1955, NJ 1955, 615.
110 Zie hierover: Vlas 1998.
111 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 9 (MvT).
112 Deze rechtskeuzebevoegdheid wordt ook geboden in art. 10 van ontwerp-Rome II. In tegenstelling

tot de WCOD zijn in ontwerp-Rome II echter enige beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid
verbonden. Zie verder paragraaf 6.3.2.

113 Kosters, Internationaal Burgerlijk Recht, 1917, p. 790; Dubbink, De onrechtmatige daad in het
Nederlandse internationaal privaatrecht, 1947, p. 31-32. Anders: Asser, Schets van het Internationaal
Privaatrecht, 1880, p. 64-65.

114 Rb. Rotterdam 8 januari 1979, NJ 1979, 113; Hof Den Haag 10 september 1986, NIPR 1986, 464;
HR 23 september 1988, NJ 1989, 743 (Kalimijnen); HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 (COVA).
Deze uitspraak is reeds uitgebreid aan de orde gekomen in paragraaf 4.3.2.

115 Zie ook paragraaf 4.2.1 over de IPR-Schets.
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niet voorop te stellen maar als uitzonderingsgrond te formuleren.116 Ingeval van
een onrechtmatige daad zullen partijen overigens niet eenvoudig overeenstemming
kunnen vinden over het toepasselijke recht omdat die keuze verschil kan maken in
de uitkomst van het geschil.117 Art. 6 WCOD is waarschijnlijk om die reden nauwe-
lijks in gepubliceerde uitspraken terug te vinden.

4.4.3.3 Gevolgenuitzondering

In art. 3 lid 3 van de WCOD staat de gevolgenuitzondering beschreven:

‘Indien dader en benadeelde in dezelfde Staat hun gewone verblijfplaats onderscheidenlijk
plaats van vestiging hebben, is in afwijking van het eerste en tweede lid het recht van die
Staat van toepassing.’

Uit dit artikellid blijkt dat de lex loci delicti niet van toepassing is indien de betrokken
partijen in dezelfde staat hun gewone verblijfplaats of plaats van vestiging hebben.
In de WCOD is voor het eerst deze gevolgenuitzondering in het Nederlandse conflic-
tenrecht voor de onrechtmatige daad gecodificeerd.118 Ondanks het eerder ontbreken
van een wettelijke basis119 werd echter al veel eerder in de literatuur120 en in de
rechtspraak121 een uitzondering op de lex loci delicti-regel gemaakt in zaken met
een ‘toevallige’ locus. Indien de gevolgen behoorden tot een ander land dan dat waar
het feit plaatsvond, werd het recht toegepast van het land waar de gevolgen zich

116 Kamerstukken II 1998-1999, 26 608, nr. 3 , p. 9. Zie Vlas 1998, p. 20. Anders: De Boer in zijn
noot onder het COVA-arrest, gepubliceerd in NJ 1997, 276.

117 Zie over de processuele rechtskeuze in zeerechtelijke zaken: Boonk 1998, p. 47-73.
118 In ontwerp-Rome II In het tweede lid van art. 3 is de gevolgenuitzondering eveneens erkend: ‘Indien

de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde hun gewone verblijfsplaats hebben
in hetzelfde land, is het recht van dat land van toepassing.’

119 In het ontwerp van een Eenvormige Wet (EW) (Belenlux-Verdrag houdende eenvormige wet
betreffende het internationaal privaatrecht, Trb. 1951, 125; gereviseerd in 1969, Trb. 1969, 167;
toelichting in Trb. 1970, 16. In het eerdere ontwerp van de Eenvormige Wet uit 1951is de bepaling
terug te vinden in art. 18.) uit 1969 was in art. 14 bepaald: ‘1. De wet van het land alwaar een feit
plaatsvindt, bepaalt of dit feit een onrechtmatige daad is en welke verbintenissen daaruit voortvloeien.
2. Indien echter de gevolgen behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit
heeft plaatsgevonden, worden de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat
andere land bepaald.’
Het tweede lid van dit artikel onderscheidt de vraag naar de onrechtmatigheid van de vraag naar
de gevolgen van de onrechtmatige daad door middel van depeçage. De onrechtmatigheid dient volgens
de EW te worden beantwoord naar het recht van het Handlungsort. Indien de gevolgen zich in een
andere Staat voordoen, dienen die gevolgen door het recht van het Erfolgsort te worden beheerst.
Mijns inziens moet in het lid 2 niet de gevolgenuitzondering gelezen worden zoals die nu in art.
3 lid 3 WCOD is neergelegd. Deze gevolgenuitzondering uit de WCOD heeft immers tot gevolg
dat zowel de vraag naar de onrechtmatigheid als de vraag naar de gevolgen van de onrechtmatige
daad door het recht van het land van de gezamenlijke gewone verblijfplaats van partijen worden
beoordeeld.

120 Kosters 1917, p. 790-791.
121 Hof Den Haag 16 juni 1955, NJ 1955, 615; HR 18 december 1981, NJ 1982, 263.
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voordeden. De gevolgenuitzondering was geïntroduceerd in de literatuur en de jurispru-
dentie, maar een eenduidige toepassing hiervan bestond daarmee nog niet. Onduidelijk-
heden bleven bestaan over de vraag wanneer de gevolgen tot de rechtssfeer van een
ander land behoren en waar precies de scheiding tussen het bereik van de gevolgenwet
en van de lex loci delicti ligt. Uiteindelijk werd in het COVA-arrest122 en de WCOD
antwoord gegeven op deze vragen. Art. 3 lid 3 WCOD wijkt echter enigszins af van
de gevolgenuitzondering in de zin waarin deze in het COVA-arrest werd beschreven.
De WCOD vereist namelijk anders dan het COVA-arrest niet tevens dat de rechts-
gevolgen van de onrechtmatige daad zich geheel afspelen in de staat waar beide
partijen hun gewone verblijfplaats hebben.123 De ratio voor deze afwijking is gelegen
in het feit dat als dader en benadeelde in hetzelfde land wonen of gevestigd zijn, in
de regel ook die rechtsgevolgen zich daar afspelen.124 Onder de gewone verblijfplaats
wordt in beginsel begrepen de gewone verblijfplaats ten tijde van het plegen van de
onrechtmatige daad. Onder bijzondere omstandigheden mag de rechter echter rekening
houden met een latere verblijfplaats.125 Het Duitse conflictenrecht kent de gevolgen-
uitzondering eveneens in art. 40 lid 2 EGBGB.

De gevolgenuitzondering als neergelegd in art. 3 lid 3 van de WCOD is inmiddels
in verschillende uitspraken aan de orde geweest.126 Een voorbeeld hiervan is te vin-
den in de zaak Schulte/Deutag uit 2004.127 In deze uitspraak gaat het om een arbeids-
ongeval in 1995 van een Nederlander, Schulte, in dienst bij het Duitse bedrijf Tiefbohr
tijdens het transport over de weg van een boortoren in Thailand. In de arbeidsovereen-
komst en de gehanteerde uitzendovereenkomsten is een rechtskeuze voor Duits recht
opgenomen. Tussen de Thaise overheid die opdrachtgever is en Tiefbohr die opdracht-
nemer is, wordt om fiscale redenen het in Nederland gevestigd bedrijf Deutag als
contractspartij geplaatst. De gewonde Schulte vordert schadevergoeding van het in
Nederland gevestigde bedrijf Deutag voor de Nederlandse rechter. De vraag is welk
recht op de vordering van toepassing is. De Hoge Raad verwerpt de stelling dat het
toepasselijke recht gevonden moet worden door middel van accessoire aanknoping
met de volgende woorden128:

‘De rechtbank heeft met haar oordeel, dat het recht dat de arbeidsovereenkomst tussen
Schulte en Tiefbohr beheerst, toepasselijk is op de gestelde verbintenis uit onrechtmatige
daad tussen Schulte en Deutag, miskend dat volgens het Nederlandse conflictenrecht geen
plaats is voor accessoire aanknoping, indien dader en benadeelde niet beiden partij zijn

122 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622.
123 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
124 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
125 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
126 HR 12 oktober 2001, RvdW 2001, 157 (Diner/Igielko) (Beroep op art. 3 lid 3 verworpen); HR 23

november 2001, NIPR 2002, 17; NJ 2002, 281 (Chantal); Rb. Rotterdam 14 februari 2002, NIPR
2002, 119 (Vo Dalintorg/A.P. Popov); HR 12 november 2004,NJ 2005,552, S&S 2005, 40 (Schulte/
Deutag). Opgemerkt dient te worden dat het in deze zaken onrechtmatige daden betreffen die reeds
voor de inwerkingtreding van de WCOD plaats hadden gevonden.

127 HR 12 november 2004, NJ 2005,552, S&S 2005, 40 (Schulte/Deutag).
128 R.o. 3.4.
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bij de bestaande of gewezen rechtsverhouding waaraan het toepasselijke recht op de
verbintenis uit onrechtmatige daad wordt ontleend.’

De Hoge Raad geeft verder een overweging over de mogelijkheid van een nauwst
verbondenheid exceptie. De Hoge Raad wijst deze uitzondering uitdrukkelijk af,
oordelende dat:

‘Voor zover de rechtbank mocht hebben geoordeeld dat, gelet op de concrete omstandig-
heden van het onderhavige geval, Duitsland nauwer bij de door Schulte aan Deutag
verweten onrechtmatige daad is betrokken dan Thailand of Nederland en dat daarom een
uitzondering op de toepasselijkheid van Thais recht ingevolge de lex loci delicti regel dan
wel op toepasselijkheid van Nederlands recht ingevolge de gevolgenuitzondering, thans
gecodificeerd in art. 3 lid 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, geboden is,
heeft zij miskend dat het stelsel van objectieve verwijzingsregels inzake de aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad geen ruimte laat voor toepassing van een algemene exceptie ten
behoeve van een in het concrete geval nauwer betrokken rechtsstelsel.’

Tenslotte geeft de Hoge Raad aan welk recht op de onrechtmatige daadsvordering
toepasselijk is door te stellen:

‘De gevolgenuitzondering heeft een imperatief karakter. Nu vaststaat dat Schulte zijn gewone
verblijfplaats in Nederland heeft, Deutag in Nederland is gevestigd en in het onderhavige
geval geen plaats is voor accessoire aanknoping, kan, waar uit de stukken van het geding
geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat partijen niet rechtsgeldig een ander
rechtsstelsel als toepasselijk hebben aangewezen, niet anders geconcludeerd worden dan
dat de vordering die door Schulte jegens Deutag wordt gepretendeerd en door de rechtbank
als een vordering uit onrechtmatige daad is gekwalificeerd, wordt beheerst door Nederlands
recht.’

De Hoge Raad beslist dus dat de gevolgenuitzondering verplicht moet worden toege-
past indien aan de voorwaarden voor deze uitzondering is voldaan. Omdat partijen
beide in Nederland hun gewone verblijfplaats danwel hun vestigingsplaats hebben,
moet in deze zaak Nederlands recht op de vordering worden toegepast.

4.4.3.4 Accessoire aanknoping129

In art. 5 WCOD is de mogelijkheid erkend om voor het toepasselijke recht op een
onrechtmatige daad aan te sluiten bij het toepasselijke recht op een reeds bestaande
rechtsverhouding tussen partijen. In dit artikel is gesteld:

‘Indien een onrechtmatige daad nauw verbonden is met een tussen dader en benadeelde
bestaande of gewezen rechtsverhouding, kan in afwijking van art. 3 en 4 op de verbintenis

129 Zie onder meer: Kosters 1917, p. 789-790; Van Gorkum 1939, p. 156; Duintjer Tebbens 1980; Fischer
1989; Strikwerda 1998, p. 47-56; Veenstra 2001.
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uit onrechtmatige daad het recht worden toegepast dat die andere rechtsverhouding
beheerst.’

In dit artikel wordt dus de mogelijkheid geboden om van de lex loci delicti-regel af
te wijken door in plaats daarvan het recht toe te passen dat een eerdere rechtsverhou-
ding tussen partijen beheerst. Van Gorkum130 pleit al in 1939 naar aanleiding van
de eerdergenoemde Ooievaar-zaak131 voor deze pas veel later erkende constructie
van accessoire aanknoping. In de rechtspraak en de literatuur heeft men echter pas
echt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aandacht gekregen voor een uitzonde-
ring op de lex loci delicti-regel in de vorm van accessoire aanknoping.132 Een alge-
mene erkenning van deze constructie bleef echter vooralsnog uit. De Hoge Raad gaf
onder meer in de Saudi Independence133 zaak en het COVA-arrest134 nog onvol-
doende duidelijkheid over de mogelijkheden van accessoire aanknoping. In zijn
conclusie bij dit COVA-arrest gaf AG Strikwerda135 wel antwoord op de vraag wan-
neer er plaats is voor accessoire aanknoping. Hij stelt dat twee situaties mogelijk zijn.
Ten eerste is plaats voor een dergelijke aanknoping indien de verbintenis uit onrecht-
matige daad mede haar bron heeft in een andere, reeds bestaande rechtsverhouding
tussen partijen. Daarnaast kan volgens Strikwerda ook accessoir worden aangeknoopt
bij een andere rechtsverhouding dan tussen partijen, maar dan alleen indien de locus
moeilijk vast te stellen of toevallig is.

Uiteindelijk is door de wetgever in art. 5 WCOD meer duidelijkheid gegeven
omtrent de voorwaarden voor accessoire aanknoping.136 De nog openstaande vragen
hoe sterk de verbondenheid tussen de onrechtmatige daad en de overeenkomst moest
zijn en of er alleen plaats was voor accessoire aanknoping wanneer de lex loci delicti
tot problemen leidde zijn sinds art. 5 WCOD deels opgehelderd. Ten eerste is vastge-
steld dat alleen de onrechtmatige daad aan de andere rechtsverhouding kan worden
aangeknoopt en niet andersom. Daarnaast geldt dat bij beide rechtsverhoudingen het

130 Van Gorkum 1939, p. 156. Zie echter eerder al de Franse schrijvers die door Kosters worden
aangehaald, Kosters 1917, p. 789-790.

131 HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.) (Ooievaar-arrest).
132 Duintjer Tebbens 1980, p. 741 e.v. en Duintjer Tebbens 1985, p. 437, De Boer 1982; Kokkini-Iatridou

en Boele-Woelki 1992, p. 477 en 538 e.v.; Duintjer Tebbens 1994, p. 44 en 47-48; Duintjer Tebbens
1995, nr. 164 e.v.; Vonken 1996, nr. 99 e.v.; Koppenol-Laforce 1996, p. 45; Strikwerda 1998, p.
47 e.v.; Pontier 2000, p. 374.

133 HR 16 december 1983, NJ 1985, 311 (Saudi Independence).
134 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622.
135 AG Strikwerda stelt in zijn conclusie bij het COVA-arrest sub 43: ‘Hoewel de figuur van de

accessoire aanknoping in het Nederlandse internationaal privaatrecht nog geen vaste contouren
heeft aangenomen, blijkt uit de rechtspraak waarin deze figuur aan de orde is gekomen dat voor
accessoire aanknoping slechts plaats is indien de verbintenis uit onrechtmatige daad mede haar
bron heeft in een andere, reeds bestaande rechtsverhouding tussen partijen. Accessoire aanknoping
aan een andere rechtsverhouding, dan een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding, vindt
soms plaats, maar dan alleen indien de locus moeilijk is vast te stellen of “toevallig" is (…)’.

136 Zie Vonken 2003, p. 233-239.
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om dezelfde partijen moet gaan en dat accessoire aanknoping facultatief is.137 Art. 5
WCOD gaat dus niet zo ver dat voorshands altijd duidelijk is of de rechter de onrecht-
matige daad accessoir zal aanknopen bij het toepasselijke recht op een andere rechts-
verhouding. De Memorie van Toelichting138 stelt hier namelijk over:

‘Wanneer sprake is van nauwe verbondenheid is in art. 5 niet nader aangegeven; ook het
oordeel hierover is aan de rechter overgelaten.’

Sinds de inwerkingtreding van de WCOD is art. 5 van deze wet inmiddels zonder
veel problemen in de jurisprudentie toegepast.139

137 In het Nederlandse Voorontwerp werd de accessoire aanknoping niet facultatief maar imperatief
gesteld.

138 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 9.
139 HR 12 oktober 2001, NIPR 2002, 16 (Diner/Igielko) (Beroep op art. 5 WCOD verworpen); Rb.

Rotterdam 14 februari 2002, NIPR 2002, 119 (Vo Dalintorg/A.P. Popov); HR 12 november 2004,
S&S 2005, 40 (Schulte/Deutag); Rb. Rotterdam 22 september 2004, S&S 2004, 133 (Westtrag 101).




