
5 De doelmatigheid en rechtvaardigheid van de
toepassing van de WCOD op het zeeschip

5.1 Inleiding

Na de analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van de WCOD kan nu een
waardering worden gegeven van de toepassing van de conflictregels uit de WCOD
op het zeeschip. Daarbij wordt getoetst aan het criterium of de conflictregels uit de
WCOD het bijzondere karakter van het zeeschip voldoende in acht nemen. Bij de
waardering van de toepassing van de WCOD op het zeeschip zal onderscheid gemaakt
worden tussen enerzijds een waardering van de toepassing van de WCOD op interne
onrechtmatige daden en anderzijds een waardering van de toepassing op externe
onrechtmatige daden. Interne onrechtmatige daden zijn onrechtmatige daden waarbij
zowel de handeling als de directe schade zich uitsluitend aan boord van het schip
voordoen. Externe onrechtmatige daden zijn alle andere onrechtmatige daden waarbij
een zeeschip is betrokken. De uitkomst van de verwijzing door middel van de conflict-
regels uit de WCOD wordt vergeleken met de uitkomst van de commune conflictregels
uit de periode voor de WCOD. Daarnaast wordt ter inspiratie voor verbetering van
het Nederlandse conflictenrecht een vergelijking gemaakt met het Engelse conflicten-
recht voor de onrechtmatige daad met een zeeschip. Geconcludeerd wordt dat in het
Nederlandse conflictenrecht zowel bij externe als interne onrechtmatige daden knelpun-
ten bestaan. De bron van deze knelpunten is gelegen in het feit dat de algemene
conflictregels onvoldoende recht doen aan het bijzondere karakter van het zeeschip.
De algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad blijken onvoldoende rekening
te houden met het mobiele karakter van het schip en het feit dat het schip een afzon-
derlijke leefgemeenschap vormt die weinig banden heeft met de plaats waar het schip
zich bevindt.

5.2 Interne onrechtmatige daden

5.2.1 Inleiding

In art. 1 aanhef en sub b WCOD is gesteld:

‘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
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van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat; (…)’

Deze bepaling dient ter invulling van het begrip ‘grondgebied waar de daad plaats-
vindt’ zoals gehanteerd door de lex loci delicti-regel in art. 3 lid 1 WCOD in situaties
dat de onrechtmatige daad niet binnen een grondgebied van een staat plaatsvindt, zoals
op volle zee. Uit de tekst van art. 1 aanhef en sub b WCOD blijkt dat dit artikellid
is geschreven voor situaties dat het schip bij een onrechtmatige daad fungeert als plaats
van handeling op volle zee. De WCOD maakt dus een splitsing tussen enerzijds
onrechtmatige daden terwijl het schip zich in territoriale wateren bevindt en anderzijds
onrechtmatige daden terwijl het schip op volle zee is. De eerste groep onrechtmatige
daden wordt beheerst door het recht van de staat in wiens territoriale wateren het schip
zich bevindt; de laatste groep onrechtmatige daden valt onder het regime van de staat
waar het schip is geregistreerd. Aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld wil
ik laten zien dat het gemaakte onderscheid tussen onrechtmatige daden op volle zee
en onrechtmatige daden in territoriale wateren niet functioneel is.

Stel dat een Nederlandse passagier een Amerikaanse passagier na een handgemeen
verwondt terwijl het in de Bahamas geregistreerde cruiseschip waarop zij zich bevinden
zich in de wateren van Haïti bevindt. De Amerikaanse passagier vordert voor de
Nederlandse rechter schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Partijen
zullen het vermoedelijk niet eens kunnen worden over het toepasselijke recht en de
Nederlandse rechter dient dan in beginsel het recht van Haïti als lex loci delicti toe
te passen. Omdat er tussen partijen geen contractuele relatie bestaat en ook de gevol-
genuitzondering zich niet voordoet, kan niet worden afgeweken van dit toevallig
toepasselijke recht. Indien het cruiseschip zich op volle zee had bevonden ten tijde
van het handgemeen zou het recht toepasselijk zijn van de staat waar het schip is
geregistreerd. Welk recht dit is kunnen passagiers in theorie nagaan voordat zij aan
boord gaan. Ik zie niet in waarom de lex registrationis niet ook toepasselijk is op
interne onrechtmatige daden indien het schip zich in territoriale wateren bevindt. Zowel
de lex loci delicti als de lex registrationis zullen voor de passagiers weinig aankno-
pingswaarde hebben. De toepassing van de lex registrationis heeft echter als voordelen
boven de lex loci delicti dat het een grotere mate van continuïteit kent omdat het niet
afhankelijk is van de plaats waar het schip vaart en dat het van te voren kenbaar is.

Vaststaat dat de lex loci delicti bij interne onrechtmatige daden in veel gevallen weinig
aanknopingswaarde heeft. Aangetoond is ook dat afwijking van de lex loci delicti
door middel van accessoire aanknoping in lang niet alle gevallen mogelijk is door
het ontbreken van een contractuele relatie tussen de partijen bij een onrechtmatige
daad. Het verdient mijns inziens daarom aanbeveling de WCOD aan te passen in de
zin dat op alle interne onrechtmatige daden de lex registrationis toepasselijk is ongeacht
de plaats waar het schip zich bevindt. Dit betekent dat op onrechtmatige daden tussen
bemanningsleden of tussen passagiers in beginsel het recht van de staat van registratie
wordt toegepast. De toepasselijkheid van het recht van de staat van registratie wordt
gerechtvaardigd doordat bemanningsleden en passagiers door aan boord te gaan zich
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zelf hebben onderworpen aan het regime van de staat waar het betreffende schip is
geregistreerd. Dezelfde situatie doet zich voor wanneer men in het buitenland op
vakantie gaat en aldaar een onrechtmatige daad pleegt of jegens hem een onrechtmatige
daad wordt gepleegd. Ook in dat geval onderwerpt men zich zelf door zich vrijwillig
buiten de eigen staat te begeven aan buitenlands onrechtmatige daadsrecht. Bij deze
hoofdregel dienen de huidige uitzonderingsmogelijkheden bestaande uit de rechtskeuze-
bevoegdheid, de gevolgenuitzondering en accessoire aanknoping wel te blijven bestaan
om een eventueel duidelijk nauwer verbonden recht te kunnen toepassen. In de
navolgende paragrafen blijkt dat deze aanbeveling afwijkt van het huidige conflicten-
recht en het commune conflictenrecht zoals dat bestond voor de WCOD. Mijns inziens
voldoet de toepassing van de lex registrationis op interne onrechtmatige daden terwijl
het schip zich in territoriale wateren bevindt als gezegd echter beter aan de eisen van
doelmatigheid en rechtvaardigheid dan de toepassing van de lex loci delicti.

5.2.2 Vergelijking van de conflictregels voor interne onrechtmatige daden uit de
jurisprudentie uit de periode voor de WCOD met de conflictregels uit de
WCOD

a. Schade aan lading

Er zijn vele uitspraken over de aansprakelijkheid voor schade aan lading die ontstaat
bij het laden of lossen van het schip. In veel gevallen blijkt deze schade te worden
veroorzaakt terwijl de goederen zich op de kade bevinden. Hier wordt alleen het
toepasselijke recht onderzocht op schade aan lading die zich aan boord van het schip
bevindt omdat in dit boek alleen het toepasselijke recht op het zeeschip wordt be-
schouwd. Schade aan lading die wordt toegebracht terwijl de lading zich buiten het
schip bevindt, valt dus buiten het bestek van dit onderzoek.

Ingeval van ladingschade kan een ladingbelanghebbende er voor kiezen een
buitencontractuele vordering jegens de vervoerder in te stellen in plaats van de vorde-
ring op de vervoerovereenkomst te baseren. Indien op een bepaald feit twee leges
speciales van toepassing zijn, geldt namelijk dat de eiser kan kiezen waarop hij zijn
vordering baseert. Voorwaarde hiervoor is wel dat de vordering uitsluitend op de
gekozen grondslag kan worden gebaseerd.1

Indien de schade aan de lading in het schip wordt toegebracht terwijl het schip
zich in de haven bevindt en een buitencontractuele vordering wordt ingediend, wijst
de WCOD in beginsel het recht van de havenstaat als lex loci delicti2 als toepasselijk

1 HR 8 november 1996, NJ 1998, 297 m.nt. MHC (Zilverstad).
2 Boonk 1998, p. 263-264. Rb. Rotterdam 9 januari 1978, S&S 1978, 56 (Elbe Maru); Rb. Rotterdam

26 augustus 1999, S&S 2000, 12 (Hanjin Singapore); Rb. Rotterdam 19 april 1991, S&S 2000/123
(Ruben Martinez Villena/Antonio Guiteras), Rb. Amsterdam 10 juli 1985, S&S 1985, 130 (Boekanier);
Rb. Rotterdam 16 juni 1982, S&S 1982, 112 (Rabat), Rb. Rotterdam 18 juni 1982, S&S 1982, 112
(Kyrianini); Rb. Amsterdam 10 juli 1985, S&S 1985, 130 (Boekanier); Hof Den Haag 10 januari
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recht aan. In sommige uitspraken3 wordt echter in plaats van toepassing van de lex
loci delicti ook wel accessoir aangeknoopt bij het toepasselijke recht op de vervoer-
overeenkomst. Voor accessoire aanknoping is wel vereist dat de gelaedeerde persoon
een (contractuele) rechtsverhouding heeft met de persoon die hij uit onrechtmatige
daad aanspreekt.

Ladingschade kan zich ook heel goed tijdens de reis zijn veroorzaakt. Bij schade
die wordt toegebracht aan de lading terwijl het schip zich op volle zee bevindt, kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan schade tengevolge van een verkeerde temperatuur
of schade tengevolge van brand aan boord van het schip.4 Op grond van art. 1 sub b
WCOD is in dergelijke situaties de lex registrationis toepasselijk.

Schade aan de lading die tijdens de reis is ontstaan, wordt veelal pas later in de
loshaven geconstateerd. In dat geval is vaak niet meer te bepalen waar het schip voer
toen de onrechtmatige daad zich voordeed. De vraag is dan welk recht de Nederlandse
rechter op de buitencontractuele vordering dient toe te passen.5 Men weet in die
gevallen niet in welke staat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan en wellicht
deed het schadebrengende feit zich zelfs buiten iedere staat op volle zee voor. Wat
men echter wel weet is dat de schade aan boord is ontstaan van een schip dat in een
bepaalde staat is geregistreerd. Toepassing van de WCOD op de aansprakelijkheid
voor ladingschade ten aanzien waarvan men niet weet waar het schadebrengende feit
zich voordeed, leidt mijns inziens daarom tot de toepasselijkheid van de lex registratio-
nis. Deze toepassing heeft als voordeel dat op de aansprakelijkheid voor schade die
aan boord aan de lading wordt toegebracht steeds hetzelfde recht toepasselijk is,
ongeacht waar het schip voer ten tijde van die veroorzaking en ongeacht de plaats
waar de schade werd geconstateerd. Indien aan de voorwaarden voor accessoire
aanknoping is voldaan, kan uiteraard ook het recht dat toepasselijk is op een tussen
partijen reeds bestaande rechtsverhouding op de vordering uit onrechtmatige daad
worden toegepast.

1986, S&S 1987,112 (hoger beroep van Rb. Rotterdam 24 juni 1983, S&S 1984,8) (Navis 340/
Interlude).

3 HR 23 februari 1996, S&S 1996,69 (Athenian Olympics),NJ 1997, 276, zie ook AA 1996, p. 646-647;
Rb. Amsterdam 19 maart 1980, S&S 1980, 109 (Cordillera Express).

4 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 19 mei 2005, S&S 2005, 64 (Hanjin Pennsylvania)
5 Zie ook: HvJ EG 27 oktober 1998,NJ 2000, 156, S&S 2000, 60 (Reunion europeenne SA/Spliethoff’s

Bevrachtingskantoor BV) (Alblasgracht). In deze zaak gaat het om vervoer van Australië over zee
naar Rotterdam en vervolgens gaat het vervoer verder over de weg naar Frankrijk. Het cognossement
wordt in Rotterdam gepresenteerd. In Frankrijk wordt echter pas de schade geconstateerd. Het Hof
van Justitie moest een oordeel geven over de vraag welke rechter bevoegd is over de zaak te oordelen.
Het Hof van Justitie oordeelt dus dat Frankrijk, waar de schade werd geconstateerd, niet als plaats
waar de schade intreedt kan worden beschouwd. Het Hof van Justitie is van oordeel dat de haven
als plaats waar de schade zich heeft voorgedaan moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie
onderscheidt de plaats aan het einde van het opvolgende wegvervoer van de loshaven aan het einde
van het zeevervoer. Dit hangt samen met het feit dat de vordering was ingesteld tegen de reder als
‘werkelijke zevervoerder’.
Het Hof van Justitie beslist dus dat de rechter van de plaats waar de zeevervoerder zich van zijn
verplichting kwijt bevoegdheid is. De Rechtbank Rotterdam was op grond daarvan bevoegd.
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Toepasselijk recht op beroep op een exoneratiebeding uit een exploitatieovereenkomst6

Indien de ladingbelanghebbende ladingschade heeft geleden, kan hij onder omstandig-
heden tot vergoeding van die schade de vervoerder of een van zijn ondergeschikten
of hulppersonen aanspreken uit onrechtmatige daad. Indien in de exploitatieovereen-
komst een exoneratiebeding is opgenomen, rijst de vraag of de aangesproken persoon
daarop ook een beroep kan doen indien hij niet uit overeenkomst maar uit onrecht-
matige daad wordt aangesproken.7 In het Nederlandse recht is in art. 362 van Boek
8 BW bepaald dat indien een partij bij een exploitatieovereenkomst8 door haar weder-
partij daarbij terzake van een bij de exploitatie van het schip ontstane schade buiten
overeenkomst wordt aangesproken, zij jegens die wederpartij niet verder aansprakelijk
is dan zij zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenkomst. De vraag welk
recht toepasselijk is op de vraag of een beroep op een exoneratiebeding bij een
vordering uit onrechtmatige daad mogelijk is, moet worden beantwoord volgens de
conflictregels uit art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht.9 Onderscheid wordt daarbij
gemaakt tussen de situatie dat een partij bij de exploitatieovereenkomst haar onder-
geschikte of haar hulppersoon door een derde uit onrechtmatige daad wordt aangespro-
ken (paardensprong)10 en de situatie dat de partijen bij de onrechtmatige daad dezelfde
partijen zijn als bij de overeenkomst waar het exoneratiebeding in staat (parallel-
sprong). In art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht is gesteld:

‘1. De vraag of een partij bij een overeenkomst tot exploitatie van een schip, of een persoon
in haar dienst of anderszins te haren behoeve werkzaam, dan wel een eigenaar van of een
belanghebbende bij vervoerde of te vervoeren zaken, die buiten overeenkomst wordt
aangesproken, zich kan beroepen op een door hemzelf of door een ander in de keten der

6 Zie onder meer: Boonk 1998, p. 264-267; Rb. Rotterdam 23 september 1994 en 21 december 1995,
S&S 1997,1 (Contship America); Rb. Rotterdam 26 augustus 1999, S&S 2000,12 (Hanjin Singapore);
Hof Den Haag 9 september 2003, S&S 2004,117 (Bauwens/Maersk Benelux).

7 Nu in dit boek het schip centraal staat, valt het toepasselijke recht op vorderingen tegen onder meer
de stuwadoor buiten het toepassingsbereik van dit onderzoek. De vraag welk recht toepasselijk is
op de vraag of een stuwadoor een beroep kan doen op een zogenaamde Himalaya-clausule in een
cognossement wordt hier daarom niet besproken. Zie hierover: H. Boonk 1998, p. 265-267.

8 In art. 8:316 lid 1 staat: ‘Onder exploitatie-overeenkomsten worden verstaan: de bevrachtingen van
het schip en de overeenkomsten tot vervoer van zaken of personen met het schip.’.

9 Boonk 1998, p. 264-267.
10 Vergelijk met art. 4bis van de Hague Visby Rules. In art. 4bis HVR is gesteld: ‘1. The defences

and limits of liability provided for in this Convention shall apply in any action against the carrier
in respect of loss or damage to goods covered by a contract of carriage whether the action be
founded in contract or in tort.
2. If such an action is brought against a servant or agent of the carrier (such servant or agent not
being an independent contractor), such servant or agent shall be entitled to avail himself of the
defences and limits of liability which the carrier is entitled to invoke under this Convention.
3. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, and such servants and agents, shall
in no case exceed the limit provided for in this Convention.
4. Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be entitled to avail himself of the
provisions of this Article, if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the
servant or agent done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage
would probably result’.
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exploitatie-overeenkomsten gesloten overeenkomst, wordt beantwoord naar het recht dat
op de buiten overeenkomst ingestelde vordering van toepassing is.
2. Evenwel wordt in de verhouding tussen twee partijen bij eenzelfde exploitatieovereenkomst
de in het voorgaande lid bedoelde vraag beantwoord naar het recht dat op die overeenkomst
van toepassing is.’

In de Memorie van Toelichting11 bij art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht is gesteld:

‘Artikel 4 geeft een verwijzingsregel van dwingend karakter voor gevallen waarin de
exploitatie van een schip aanleiding geeft tot het instellen van vorderingen buiten overeen-
komst, door iemand met wie de aangesprokene geen overeenkomst heeft gesloten (de
“paardensprong”) (eerste lid), respectievelijk door een contractuele wederpartij (tweede
lid). (…)
Het artikel beperkt zich tot het probleem welk recht beslist of degene die buiten overeen-
komst wordt aangesproken ter afwering van de tegen hem ingestelde vordering zich kan
beroepen op ontheffende bepalingen van een door hemzelf of een ander gesloten overeen-
komst betreffende de exploitatie van het schip. De beantwoording van de vraag door welk
recht de vordering buiten overeenkomst wordt beheerst, is overgelaten aan de algemene
regels van het internationaal privaatrecht.
In geval van een actie buiten overeenkomst door een derde (eerste lid), bepaalt het recht
dat de ingestelde vordering beheerst of de aangesprokenen zich tegen die vordering kan
verweren met een beroep op een door hemzelf dan wel juist een door een ander in de keten
van exploitatie-overeenkomsten gesloten overeenkomst (ook de aanvaller is “een ander”
in de zin van het artikel).
Is er sprake van een buitencontractuele actie van een contractspartner (tweede lid), dan
wordt de in het eerste lid bedoelde vraag beslist naar het recht dat de overeenkomst
beheerst. Dit recht, dat de contractuele normen die nu eenmaal tussen partijen gelden
beheerst, is partijen bekend en zij dienen erop te kunnen vertrouwen dat ditzelfde recht
beslist over de verweermiddelen tegen de buiten overeenkomst ingestelde vordering. De
hier gegeven regel die, althans voor het zeerecht, vaste rechtspraak is, leidt ook tot een
eenvoudige oplossing en dient de rechtszekerheid.’

Uit art. 4 lid 1 blijkt dat ingeval van paardensprong het recht dat toepasselijk is op
de vordering uit onrechtmatige daad bepaalt of een beroep op het exoneratiebeding
mogelijk is. Uit art. 4 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht volgt dat bij een parallelsprong
het op de exoneratieovereenkomst toepasselijke recht bepaalt of een beroep op een
exoneratiebeding uit de overeenkomst ook mogelijk is bij een vordering uit onrecht-
matige daad.

b. Schade door lading aan het schip
Een omgekeerde situatie als hierboven doet zich voor indien de lading het schip
beschadigt. In een uitspraak over de vraag of een Belgische vennootschap aansprakelijk
is voor beschadiging van een schip door vochtig gebleken pyriet is de lex loci delicti

11 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 9-10.
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toegepast.12 Toepassing van de WCOD leidt tot hetzelfde resultaat. In de zaak Arna/
Banglar Doot13 uit 2004 betreft het de overslag van een lading aluminium uit de
Banglar Doot in de Arna waardoor het laatste schip besmet raakt met kakkerlakken.
De rechtbank stelt dat de vordering door Nederlands recht wordt beheerst. Uit de
uitspraak kan niet worden afgeleid of Nederlands recht als lex fori of als lex loci delicti
geldt. De vordering wordt gebaseerd op oneigenlijke aanvaring in de zin van art. 541
van Boek 8 BW. De vordering wordt uiteindelijk afgewezen door de rechtbank op
grond van de motivering dat er geen ‘schuld van het schip’ aanwezig is. In de Memorie
van Toelichting14 bij art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht staat:

‘Door de woorden “dan wel een eigenaar van of ladingbelanghebbende bij vervoerde of
te vervoeren lading” bestrijkt de verwijzingsregel van dit artikel tenslotte ook het geval
dat een ladingbelanghebbende die zelf geen partij is bij enige exploitatie-overeenkomst,
buiten overeenkomst wordt aangesproken in verband met het vervoer van zijn lading. Men
denk met name aan gevallen van aansprakelijkheid ter zake van door de lading aan het
schip toegebrachte schade. Een zodanige situatie doet zich bijvoorbeeld voor, indien de
aangesproken ladingbelanghebbende niet zelf als afzender (dus niet als partij bij een
exploitatieovereenkomst) is opgetreden, maar het vervoer van de lading heeft doen verzorgen
door een op eigen naam contracterende expediteur. Weliswaar heeft Boek 8 voor deze
situatie geen regeling analoog aan die welke geldt, indien iemand die geen partij is bij
een expeditie-overeenkomst als eiser optreedt (artikel 8.5.1.5), maar gezien het alzijdige
karakter van de in het ontwerp opgenomen verwijzingsregels is er geen reden deze situatie
buiten de onderhavige verwijzingsregel te houden, mede in aanmerking genomen de nauwe
samenhang met de wel in Boek 8 geregelde gevallen waarin de aangesproken ladingbelang-
hebbende tevens als afzender is opgetreden (vergelijk voor het zeerecht art. 8.5.2.10 lid
3 en 8.5.2.26 juncto art. 8.5.1.4).’

c. Ongeval aan boord
In de jurisprudentie werden voor de inwerkingtreding van de WCOD verschillende
oplossingen gehanteerd voor de bepaling van het toepasselijke recht op de aansprake-
lijkheid voor ongevallen aan boord.15 Veel ongevallen blijken zich voor te doen
terwijl het schip aan de kade ligt. In veel uitspraken wordt de lex loci delicti toegepast,
zijnde het recht van de staat waartoe de haven behoort.16 In de zaak Hester17 uit
2001 is bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsongeval aan boord van een Nederlandse
coaster in Bordeaux. Een explosie doet zich voor doordat een leerling-matroos in een

12 Rb. Middelburg 25 oktober 1939, NJ 1940, 697.
13 Rb. Rotterdam 25 februari 2004, S&S 2004, 119 (Arna/Banglar Doot).
14 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 10.
15 Van belang is dat in art. 540b K is bepaald dat onder meer de veiligheidsvoorschriften uit art. 658

van Boek 7 BW niet van toepassing zijn op de zeearbeidsovereenkomst.
16 Rb. Rotterdam 20 januari 1913, NJ 1913, 548 (ongeval door breken van een schalm aan boord van

een Engels schip); Rb. Rotterdam 15 december 1919, NJ 1920, 785 (havenarbeider getroffen door
neerstortende laadboom van Engels schip); Rb. Rotterdam 13 januari 1922, NJ 1923, 237 (havenarbei-
der verdronken door breken van de loopplank van Noors schip); Rb. Rotterdam 20 december 2001,
NJ 2002, 136 (Hester).

17 Rb. Rotterdam 20 december 2001, NJ 2002, 136 (Hester).
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afgesloten ruim met hexaangas zijn vuurontsteker aandoet om zich bij te lichten. De
rechtbank overweegt dat de vordering uit onrechtmatige daad wordt beheerst door
Frans recht omdat de daad werd gepleegd ten tijde van het aan boord brengen van
de lading in Bordeaux.

Soms wordt ook een (stilzwijgende) rechtskeuze aanvaard.18 In de zaak Carola
Smits19 is Fortes als matroos bij Smits in loondienst. Fortes is bij werkzaamheden
aan boord van een aan Smits toebehorend motorschip van een ponton in het ruim
van het schip gevallen. Het schip lag op dat moment afgemeerd in Antwerpen. Fortes
is blijvend invalide geraakt door het ongeval en vordert (subsidiair) schadevergoeding
op grond van onrechtmatige daad naar Nederlands recht. Smits wordt aansprakelijk
gesteld voor de onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten, namelijk de kapitein
en de stuurlieden van het betreffende schip. De Hoge Raad gaat niet in op de conflic-
tenrechtelijke aspecten van de zaak. De Hoge Raad past Nederlands recht toe op een
onrechtmatige daad aan boord van een schip dat zich binnen het territoir van België
bevindt. Ik ga ervan uit dat het feit dat de vordering door de eiser op een Nederlandse
bepaling wordt gebaseerd als rechtskeuze is geïnterpreteerd (nu de verweerder daar
geen bezwaar tegen heeft gemaakt).

In de zaak Johanna Hendrika20 is Heijboer kapitein van een baggervoertuig. Hij
raakt in 1990 gewond tijdens het afmeren van het schip te Le Havre in Frankrijk omdat
zijn been in een lus van een tros verstrikt is geraakt. Het schip was ten tijde van het
ongeval in eigendom van De Branding. Het ongeval ontstond omdat de tweede
machinist ten onrechte de tros had losgegooid. Heijboer stelt De Branding aansprakelijk
voor een daad van een ondergeschikte. De rechtbank heeft Frans recht toegepast omdat
de onrechtmatige daad in Frankrijk is gepleegd. Hiertegen wordt een grief ingesteld
door Heijboer. Hij is van mening dat Nederlands recht had dienen te worden toegepast.
De onrechtmatige daad was volgens hem weliswaar in Frankrijk gepleegd, maar het
feit dat partijen beide in Nederland wonen in combinatie met het feit dat de gevolgen
zich eveneens geheel in Nederland afspelen, rechtvaardigen volgens Heijboer een
beroep op de gevolgenuitzondering. Het hof komt niet toe aan de beoordeling van
deze grief omdat partijen in hoger beroep eensgezind laten weten dat zij kiezen voor
toepassing van het Nederlandse recht. Op de hoofdregel inhoudende dat de lex loci
delicti van toepassing is wordt dus een uitzondering gemaakt nu er een rechtskeuze
is gedaan.

In andere uitspraken wordt het toepasselijke recht gevonden door hantering van de
gevolgenuitzondering en accessoire aanknoping bij het toepasselijke recht op de

18 HR 6 december 1996, S&S 1997, 72, JAR 1996, afl. 1 nr. 13 (Carola Smits) zie hierover ook
Claringbould 1998b; HR 12 april 2002, S&S 2002, 95 (Johanna Hendrika).

19 HR 6 december 1996, S&S 1997, 72 (Carola Smits). Zie over dit arrest ook Claringbould 1998b.
20 HR 12 april 2002, S&S 2002, 95 (Johanna Hendrika).
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arbeidsovereenkomst om zo het nauwst verbonden recht te vinden.21 In de Vlieland-
zaak22 gaat het om Wierda die in Nederland als matroos is aangemonsterd aan boord
van het onder Deense vlag varende ms ‘Vlieland’. Wierda heeft last van heimwee
en wil het schip verlaten. Overeen wordt gekomen dat Wierda daarom het schip zal
verlaten in Frankrijk. Wanneer Wierda al eerder in Las Palmas van boord wil gaan,
ontstaat tussen hem en de kapitein een handgemeen waardoor Wierda gewond raakt
aan zijn hoofd. Wierda vliegt naar Nederland voor behandeling in het ziekenhuis.
De reder keert geen loon meer uit. Wierda spreekt de reder en de kapitein aan tot
betaling van loon en van een voorschot op vergoeding van immateriële schade.

De president van de rechtbank maakt bij de bepaling van het toepasselijke recht
een uitzondering op de lex loci delicti-regel. Deze uitzondering wordt gebaseerd op
zowel de gevolgenuitzondering als de accessoire aanknoping. Hij overweegt:

‘De onrechtmatige daad, waarop Wierda voorts zijn vordering baseert, heeft weliswaar
toevalligerwijs in Spanje plaatsgevonden, doch de gevolgen daarvan behoren naar het
oordeel van de president – voornamelijk – tot de Nederlandse rechtssfeer, terwijl de
onrechtmatige daad nauw verbonden is met de arbeidsovereenkomst, zodat de verbintenissen
die uit de onrechtmatige daad voortvloeien door de Nederlandse wet worden bepaald’.

De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens dus naar het oordeel van de president
beheerst door Nederlands recht nu blijkt uit het geheel van omstandigheden dat deze
nauw is verbonden met de Nederlandse rechtssfeer. Als elementen worden genoemd:
- plaats van aangaan van de overeenkomst
- woonplaats van eiser
- plaats van (neven) vestiging van gedaagde

In de zaak Dina Jacoba23 lijdt Bosschaart (letsel)schade als gevolg van het hem als
schepeling op het destijds aan Loosman c.s. in eigendom toebehorende Nederlandse
zeeschip ‘Dina Jacoba’ op 21 januari 1994 te Ancona, Italië, overkomen ongeval.
Bosschaart is aan dek van dat daar aan de kade liggende schip bekneld geraakt tussen
de uitgelegde loopplank en de opbouw van het schip. Bosschaart verwijt Loosman
c.s. dat deze als werkgever niet de zorg heeft betracht die hem ten aanzien van de
veiligheid van de zich aan boord van het schip bevindende Bosschaart betaamde. De
rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering van Bosschaart inmiddels na twee jaar
is verjaard op grond van de aanvaringsbepalingen van Boek 8 BW. In hoger beroep
voert Bosschaart aan dat zijn vordering niet op aanvaring is gebaseerd maar op

21 Hof Leeuwarden 8 september 1999, Pres. Rb. Leeuwarden 4 december 1998, S&S 2001, 29 (Vlie-
land); Hof Arnhem 20 januari 2004, S&S 2004, 86 (Dina Jacoba).

22 Hof Leeuwarden 8 september 1999, Pres. Rb. Leeuwarden 4 december 1998, S&S 2001, 29 (Vlie-
land).

23 Hof Arnhem 20 januari 2004, S&S 2004, 86 (Dina Jacoba). Op de vordering wordt de WCODnog
niet toegepast nu de vordering is ontstaan voor het inwerkingtreden van de WCOD.
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tekortschieten van de eigenaar in de zorg voor de veiligheid van een persoon aan
boord. Bosschaart verwijst hiervoor naar het Zilverstad-arrest.24 Het hof oordeelt25:

‘Zo hier louter vanwege de omstandigheid dat het ongeval aan boord van de “Dina Jacoba”
zich in een Italiaanse haven heeft voorgedaan, sprake zou zijn van een rechtsverhouding
met een internationaal karakter, zo heeft niettemin te gelden dat de vordering naar Neder-
lands recht moet worden beoordeeld. Aangezien art. 2 lid 3 van de Arbeidsomstandigheden-
wet, welk artikellid in werking is getreden op 19 december 1991, bepaalt dat het bij of
krachtens die wet bepaalde mede van toepassing is op arbeid die geheel of ten dele buiten
Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van zeeschepen die op grond
van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren, is er grond
om Nederlands recht toe te passen met betrekking tot de zorg die de eigenaar van het
zeeschip betaamde met betrekking tot de veiligheid van Bosschaart bij diens arbeid aan
boord van de “Dina Jacoba”.’

Ten aanzien van het conflictenrecht oordeelt het hof:

‘Uit hoofde van het hier toepasselijke Nederlandse commune internationaal privaatrecht
– de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad is op dit van vóór zijn inwerkingtreding
daterende geval niet van toepassing – moeten de gevolgen beoordeeld worden naar Neder-
lands recht, nu beide partijen in Nederland zijn gevestigd en de rechtsgevolgen van het
ongeval zich geheel in Nederland voordoen. Partijen hebben ten aanzien van het op de
vordering van Bosschaart toepasselijke recht niet van een andere zienswijze blijk gegeven.’

De hof maakt in deze zaak een uitzondering op de toepasselijkheid van de lex loci
delicti door middel van de gevolgenuitzondering. De vraag of Bosschaart de schade
uitsluitend op grond van de aanvaringsbepalingen op Loosman c.s. kan verhalen,
beantwoordt het hof vervolgens als volgt:

‘Uitgangspunt is dat van exclusieve werking van een wettelijke regeling slechts sprake kan
zijn indien de wet zulks voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt (zie HR 15 november 2002,
NJ 2003, 48). In de parlementaire geschiedenis is de vraag of de bijzondere regeling inzake
de aanvaring van een zeeschip de mogelijkheid om op grond van art. 6:162 BW te ageren
(uitsluit) onder ogen gezien en bevestigend beantwoord (Parlementaire Geschiedenis Boek
8, p. 571 en 572). Nu Bosschaart zich voor de aansprakelijkheid van Loosman c.s. voor
zijn schade baseert op de wettelijke regeling van art. 6:162 BW, kunnen Loosman c.s. zich
niet met vrucht beroepen op de aan de wettelijke regeling van de aanvaring verbonden
verjaring.’26

24 HR 8 november 1996, NJ 1998, 297; S&S 1997, 61 (Zilverstad).
25 Zie r.o.4.4.
26 Mijns inziens is het oordeel van het Hof onjuist. Het Hof had de aanvaringsbepalingen moeten

toepassen in plaats van art. 6:162 BW. In de Parlementaire Geschiedenis waarnaar door het Hof
wordt verwezen, wordt mijns inziens aangegeven dat op een aanvaring als bedoeld in Titel 6 afdeling
1 van Boek 8 BW, de andere bepalingen uit het BW van toepassing zijn indien de afdeling 1 van
Titel 6 een bepaald aspect van de aansprakelijkheid uit aanvaring niet regelt. De beperking van aan-
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Er bestaan ook uitspraken waar geen overweging omtrent het toepasselijke recht in
staat, zoals in de zaak Koningsgracht.27 In deze zaak is sprake van een ongeval
tijdens beladingwerkzaamheden aan boord van het ms. ‘Koningsgracht’ in de haven
van Las Palmas, waarbij Gomes, als matroos in dienst van de rederij en betrokken
bij die werkzaamheden, met een voet bekneld raakt onder een gekantelde stalen pilaar,
waardoor hij zich ernstig verwondt. Gomes spreekt de rederij uit hoofde van onrecht-
matige daad aan tot vergoeding van geleden en nog te lijden schade. De rechtbank
wijdt geen overweging aan het toepasselijke recht. Er wordt Nederlands recht toegepast
op de onrechtmatige daadsvordering. Onduidelijk is echter of hiertoe is aangeknoopt
is bij de vlag van het schip aan boord waarvan het ongeval geschiedde of dat accessoir
is aangeknoopt bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst of dat een
stilzwijgende rechtskeuze is afgeleid uit het feit dat de vordering gebaseerd wordt
op art. 450b K.

d. Staking28

Inleiding
Bij de bepaling van het toepasselijke recht op een staking spelen verschillende belan-
gen een rol. De conflictregel die het toepasselijke recht op staking aanwijst dient te
zorgen voor een balans tussen de belangen van de werkgever, de belangen van de
werknemers en de belangen van de staat waar de staking plaatsvindt. In deze paragraaf
wordt een antwoord gegeven op de vraag welke conflictregel het beste in een dergelij-
ke balans voorziet.

Voor de bepaling van het toepasselijke recht op een staking kan een onderscheid
gemaakt worden tussen de collectieve en individuele aspecten van een staking.29

Deze tweedeling kan er onder het huidige conflictenrecht toe leiden dat op de collectie-
ve en de individuele aspecten van een staking verschillende rechtsstelsels van toepas-
sing zijn. De individuele aspecten van een staking houden verband met het arbeidsover-
eenkomstenrecht. Het gaat hierbij onder meer om vragen of de werknemer recht op
loon heeft gedurende de staking en of hij ontslagen mag worden wegens deelname
aan staking. Het toepasselijke recht op deze onderwerpen wordt aangewezen door
art. 6 van het EVO.30

sprakelijkheid uit aanvaring is bijvoorbeeld niet geregeld in afdeling 1 van Titel 6 zodat daarvoor
de regels uit Titel 7 van Boek 8 van toepassing zijn.

27 Rb. Amsterdam 6 december 2000, S&S 2004, 5 (Koningsgracht).
28 Ter Kuile 1983, p. 92-103; A. Korthals Altes 1983, p. 116; Van Schellen 1983; Van der Velden,

1984, p. 220-221; Polak 1988, p. 134; Van Hoek 2000, p. 90-91.
29 Polak (diss.) 1988, p. 134. Anders: Korthals Altes 1983, p. 116.
30 De lex contractus beheerste deze vragen ook reeds voor het in werking treden van het EVO. Zie

bijvoorbeeld: Ktr. Amsterdam 16 juli 1955, NJ 1956, 363 (Amstelstad); Pres. Rb. Amsterdam 30
november 1978, NJ 1981, 65 (Tropwind); HR 16 december 1983, NJ 1985, 311 (Saudi Independ-
ance); Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 1982, 114, Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983,
65 (Bernhard Oldendorff); Rb. Middelburg 25 september 1985, S&S 1986, 16 (Serrai).
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De collectieve aspecten van een staking staan daarentegen in verband met het
onrechtmatige daadsrecht. De vragen of een staking geoorloofd is en welke middelen
daarbij gehanteerd mogen worden vallen onder deze categorie. In dit deel worden
alleen de conflictregels geanalyseerd voor vorderingen naar aanleiding van een staking
die als onrechtmatige daad gekwalificeerd kunnen worden.

De collectieve aspecten van een staking ‘op land’ worden in beginsel beheerst
door de lex loci non-laboris.31 Hier herkent men het onrechtmatige daadskarakter.
De lex loci non-laboris is een invulling van de lex loci delicti. De Nederlandse rechter
past dus Nederlands recht toe op een staking die zich op Nederlands grondgebied
voordoet. De reden hiervoor is dat de sociaal-economische verhoudingen beletten dat
in Nederland naar buitenlands recht gestaakt zou mogen worden in situaties dat dit
naar Nederlands recht niet is toegestaan. De omgekeerde situatie kan zich ook voor-
doen. De Nederlandse rechter kan gevraagd worden een oordeel te geven over een
staking die plaatsvindt buiten Nederlands territoir. In beginsel past de Nederlandse
rechter dan vreemd stakingsrecht toe. Indien de lex loci non-laboris echter stakingsver-
boden bevat die in strijd zijn met het fundamentele Nederlandse stakingsrecht, wegens
strijd met de Nederlandse openbare orde, kan de Nederlandse rechter toepassing
hiervan achterwege laten.

Staking aan boord van een schip
Met betrekking tot stakingen aan boord van schepen rijst de vraag wat onder de lex
loci non laboris verstaan moet worden. Twee mogelijkheden lijken zich voor te kunnen
doen. In de eerste plaats de toepassing van het recht van het land van de haven waar
de staking uitbreekt. In de tweede plaats de toepassing van het recht van de staat waar
het schip is geregistreerd. In het laatste geval wordt het schip als plaats van handeling
gesitueerd in het land waar het schip staat geregistreerd. In de jaren tachtig zijn
belangrijke uitspraken gewezen over stakingen aan boord van schepen.

In de zaak Tropwind32 weigert de reder de ITF Collective Agreement te onder-
tekenen. Op de individuele arbeidsovereenkomsten van de bemanningsleden is het
recht van Singapore toepasselijk. De bemanningsleden van het onder de vlag van
Singapore varende schip gaan daarop in staking terwijl het schip zich in de haven
van Amsterdam bevindt. De reder ontslaat de bemanning maar die weigert vervolgens
het schip te verlaten. Met betrekking tot de vraag of de staking onrechtmatig is stelt
de president:

‘Gedaagden sub (1), de ITF en de Vervoersfederatie delen het standpunt van eiseressen
dat de vraag of de staking een ingrijpen Onzerzijds rechtvaardigt, naar Nederlands recht
beoordeeld dient te worden. Naar hun opvatting behoort de rechter zich echter behoudens
zeer bijzondere omstandigheden van ingrijpen te onthouden omdat het hier gaat om een

31 Gamillscheg 1959, p. 366; Gitter 1971, p. 127, 146; Birk 1980, p. 21, 36-37; Morgenstern, 1984,
p. 112; Polak 1988, p. 147-148.

32 Pres. Rb. Amsterdam 30 november 1978, S&S 1979, 75 (Tropwind).
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slechts toevalligerwijze in een Nederlandse haven uitgebroken arbeidsconflict tussen, althans
wat de direct betrokkenen betreft, buitenlandse partijen op een buitenlands schip.’

Naar Nederlands recht is een werkstaking in beginsel geoorloofd. Een staking kan
echter onrechtmatig zijn indien het stakingsmiddel niet redelijk is of prematuur. De
president oordeelt dat deze Nederlandse norm echter niet rechtstreeks op een staking
aan boord van een vreemd schip van toepassing is. De redenen die hierbij worden
aangevoerd zijn dat:
a. alleen buitenlandse partijen rechtstreeks bij de staking zijn betrokken;
b. tussen de werkgevers en de ITF geen sprake was van overleg;
c. de verhoudingen op de arbeidsmarkt in de landen van herkomst van de beman-

ningsleden hantering van het stakingswapen door zeelieden in dienst van ‘goed-
kope’ vlag rederijen vrijwel onmogelijk maken;

d. de staking kenmerken van een bedrijfsbezetting vertoont.

Korthals Altes33 stelt als verklaring voor de toepasselijkheid van het recht van Singa-
pore tengevolge van aanknoping bij de vlag van het schip dat er geen rechtsstelsel
was waarmee duidelijk een nauwer verband was. De bemanningsleden hadden bijvoor-
beeld acht verschillende nationaliteiten.34

In de zaak Bernard Oldendorf35 was sprake van een staking door bemanningsleden
van twaalf verschillende nationaliteiten. Het schip was geregistreerd in Panama en
was eigendom van een Liberiaanse onderneming. Op de individuele arbeidsovereen-
komsten was volgens de Rechtbank Middelburg36 Panamees arbeidsrecht van toepas-
sing, zijnde het recht van de vlag van het schip. De Rechtbank Middelburg37 diende
zich in een volgende uitspraak over dezelfde zaak uit te spreken over de vraag of
een staking aan boord van een schip beheerst wordt door het recht van de vlag van
dat schip (eveneens de Panamese), het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst of
het recht van het land waar de staking plaatsvindt. De werknemers stellen dat het (voor
hen gunstige) Nederlandse recht toepasselijk is omdat de staking in Nederland plaats-
vond waarbij ook Nederlandse vakbonden betrokken waren. De werkgever is echter
van mening dat Panamees recht de staking beheerst. De rechtbank oordeelt hierover
dat:

33 Korthals Altes 1983, p. 117.
34 Mijns inziens is echter niet zo duidelijk op te maken uit deze uitspraak dat de rechter het recht van

de vlag toepast. Gesteld wordt slechts dat het Nederlandse recht als lex loci non laboris in ieder
geval niet zonder meer van toepassing is.

35 Pres. Rb. Middelburg 17 februari 1981, S&S 1981, 115; Rb. Middelburg 24 juni 1981, S&S 1981,
116; Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 192, 114; Pres. Rb. Middelburg 10 december 1982, S&S
1983, 58; Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983, 65; Rb. Middelburg 10 oktober 1984, S&S
1985, 17 (Bernhard Oldendorff).

36 Rb. Middelburg 30 september 1981, S&S 1983, 32.
37 Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 1982, 114.
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‘De vraag rijst of een staking aan boord van een schip beheerst wordt door het recht van
de vlag van dat schip (eveneens de Panamese), het recht dat de arbeidsovereenkomsten
beheerst of het recht van het land waar de staking plaats vindt. Bij pleidooi hebben eisers
betoogd, dat Nederlands recht toegepast moet worden nu het hier een staking in Nederland
betreft waarbij ook Nederlandse erkende vakbonden betrokken zijn, terwijl volgens Olden-
dorff Panamees recht toegepast moet worden. Nadien heeft het Hof ’s-Gravenhage bij arrest
van 23 april 1982 op een dergelijke staking het recht van de vlaggestaat toegepast.
Het Hof heeft uitdrukkelijk toepasselijk-verklaring van het recht van de staat waarin het
schip zich bevindt uitgesloten. Het komt de Rechtbank juist voor zich bij deze beslissing
aan te sluiten zolang de Hoge Raad nog geen uitspraak over deze kwestie heeft gedaan.
De Rechtbank acht derhalve Panamees recht op de staking van toepassing.’

De rechter stelt dus dat intussen het Hof ’s-Gravenhage38 in de zaak Saudi Independ-
ance39 het recht van de vlag op een staking heeft toegepast. Later40 heeft de recht-
bank dit nauwkeuriger geformuleerd door te stellen dat het hof in beginsel het recht
van de vlaggenstaat toepasselijk acht, echter in het onderhavige geval wordt een ander
rechtsstelsel toegepast, namelijk het door partijen gekozen recht. Het hof oordeelde
uitdrukkelijk dat het recht van de havenstaat, hier Nederlands recht, niet van toepassing
is. De rechtbank stelt in de Bernhard Oldendorff zaak naar aanleiding van de uitspraak
inzake de Saudi Independance:

‘Het komt de Rechtbank juist voor zich bij deze beslissing aan te sluiten zolang de Hoge
Raad nog geen uitspraak over deze kwestie heeft gedaan. De Rechtbank acht derhalve
Panamees recht op de staking van toepassing.’

De Hoge Raad heeft zich uiteindelijk uitgesproken over de zaak Saudi Independ-
ance.41 Volledige duidelijkheid over het toe te passen recht op een staking aan boord
van een schip is daarbij echter nog niet gegeven.

In de Saudi Independance-zaak betreft het een staking van een aantal Filippijnse
bemanningsleden aan boord van de in Rotterdam gereed liggende Saudi Independance,
op instigatie van de ITF. Het schip staat geregistreerd in Saudi Arabië. Voor de rechter
wordt een bevel gevorderd inhoudende dat de zeelieden hun staking zullen beëindigen
en weer aan het werk gaan en dat ITF zich zal onthouden van steun aan de stakende
zeelieden. In de arbeidsovereenkomsten staat een rechtskeuze voor Filippijns recht.
De vraag is welk recht toepasselijk is op de vraag of de staking ongeoorloofd is. Het
hof oordeelt dat het in de arbeidsovereenkomst gekozen Filippijnse recht de staking
beheerst. Het hof42 oordeelt daartoe:

38 Hof Den Haag 23 april 1982, S&S 1982, 80.
39 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25 (Saudi Independance). Deze zaak komt hieronder uitgebreid

aan de orde.
40 Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983, 65.
41 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25 (Saudi Independance).
42 Hof Den Haag 23 april 1982, S&S 1982, 81 (Saudi Independance).
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‘Het gaat hier om de vraag of in een geval als het onderhavige de bevoegdheid van de
werkgever om bij een staking het loon van de werknemer in te houden ook op voedselver-
strekkingen mag worden toegepast: behoort met andere woorden te worden aangenomen
dat bij een staking als de onderhavige tegenover de in het gedrang komende verplichting
tot arbeid uitsluitend de verplichting tot loonbetaling dan wel ook de verplichting tot
voedselverstrekking wegvalt?
(4) Deze vraag dient beoordeeld te worden naar het recht dat op de arbeidsovereenkomst
van toepassing is. Gelet op art. 19 van de i.c. geldende arbeidsovereenkomsten – voorzover
hier van belang luidende: “This agreement shall be construed, interpreted and governed
in accordance with the laws of the Republic of the Philippines and the applicable regula-
tions of the National Seamen’s Board of the Philippines and other applicable labor laws”
– behoort hier derhalve Filippijns recht te worden toegepast. Dit brengt o.m. met zich mee
dat alle bespiegelingen omtrent de rechtspositie naar Nederlands recht buiten beschouwing
kunnen blijven.’

De Hoge Raad laat deze beslissing van het hof inhoudende dat het in de arbeidsover-
eenkomst als toepasselijk aangewezen recht toepasselijk is op de staking in stand.
Op de staking is dientengevolge Filippijns recht toepasselijk omdat in de arbeidsover-
eenkomst een rechtskeuze voor dat recht staat. Daarmee is echter nog niet duidelijk
welk recht toepasselijk is indien een dergelijke rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst
ontbreekt. Uit de Saudi Independance uitspraak is geen heldere conflictregel te destille-
ren voor de staking aan boord van een zeeschip. In het arrest wordt veeleer aangegeven
welke aanknopingswijzen in ieder geval niet geldig zijn. De Hoge Raad erkent wel
met zoveel woorden de rechtskeuzebevoegdheid van partijen bij een staking. De Hoge
Raad overweegt daartoe dat:

‘(…) geen regel van Nederlands internationaal privaatrecht zich ertegen verzet dat in een
individuele arbeidsovereenkomst het recht wordt aangewezen waaraan de geoorloofdheid
van deelneming door de werknemer aan een werkstaking, tussen partijen moet worden
getoetst.’

De Hoge Raad laat zich vervolgens niet volledig uit over het, bij gebreke van een
rechtskeuze, objectief toepasselijke recht. De Hoge Raad oordeelt wel dat het enkele
feit dat een staking uitbreekt terwijl het schip in een Nederlandse haven ligt nog niet
de toepasselijkheid van Nederlands recht op die staking tot gevolg heeft. De Hoge
Raad43 overweegt dat:

‘De hiervoor onder 3.1 weergegeven omstandigheden van het onderhavige geval bieden
geen grond voor het oordeel dat te dezen de Nederlandse rechtsorde zozeer bij de staking
is betrokken dat in dit geding ten aanzien van de zeelieden de Nederlandse rechtsregels
betreffende werkstaking toepassing moeten vinden ondanks de in de arbeidsovereenkomsten
van die zeelieden vervatte, vreemd stakingsrecht omvattende rechtskeuze.’

43 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25, NJ 1985, 311 (Saudi Independance).
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De Hoge Raad stelt dan in vervolg hierop dat:

‘(…) naar Nederlands internationaal privaatrecht het enkele feit dat een scheepsstaking
in een Nederlandse haven uitbreekt, niet meebrengt dat Nederlands recht moet worden
aangemerkt als “de zonder rechtskeuze toepasselijke stakingswet”.’

De toepassing van de lex loci non laboris op deze staking wordt verworpen met
verschillende overwegingen. De Hoge Raad oordeelt dat de lex loci non-laboris:

‘(…) in ieder geval (…)(wordt) verworpen in een geval als het onderhavige, waar de stakers
zijn 25 bemanningsleden van gelijke niet-Nederlandse nationaliteit, wier arbeidsovereenkom-
sten een gelijkluidende rechtskeuze bevatten, waarin hun nationale wet als op werkstaking
toepasselijk wordt aangewezen en de – niet in Nederland gevestigde – organisator van
de staking niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van die arbeidsovereenkomsten.’

De Hoge Raad geeft hiermee aan welke factoren onder meer van belang zijn bij de
vaststelling of Nederlands recht als lex loci non-laboris buiten beschouwing moet
blijven. Genoemd worden de gelijke niet-Nederlandse nationaliteit van de stakers,
een rechtskeuze anders dan voor Nederlands recht in de arbeidsovereenkomsten inzake
het op staking toepasselijke recht en de omstandigheid dat de organisator van de
staking niet in Nederland is gevestigd en niet is betrokken geweest bij de totstand-
koming van de arbeidsovereenkomsten. Voorts geeft de Hoge Raad aan dat een nauw
verband tussen het gedrag van een vakbond en een staking niet betekent dat daarop
hetzelfde recht toepasselijk is. De Hoge Raad stelt daartoe:

‘Geen regel van Nederlands ipr brengt mee dat de bedoelde verwevenheid (tussen het gedrag
van de vakbond en de staking WV) volgens intern Nederlands recht in een internationaal
geval moet leiden tot de door het onderdeel bepleite beoordeling naar Nederlands recht
van de (on)geoorloofdheid voor de zeelieden van de staking.’

Tenslotte geeft de Hoge Raad een overweging over de rol van de Nederlandse open-
bare orde bij een staking aan boord van een schip in een Nederlandse haven. De Hoge
Raad bepaalt dat:

‘(…) de stelling in haar algemeenheid onjuist is dat de Nederlandse rechter, oordelend
in kort geding, buitenlandse regels van stakingsrecht die de werkstaking verbieden of
essentieel beperken, wegens strijd met de openbare orde buiten toepassing moet laten, ook
indien de concrete uitkomst van het geding naar Nederlandse opvattingen niet onaanvaard-
baar is.’

De Hoge Raad legt in dit criterium een zekere soepelheid in de beoordeling van
vreemd stakingsrecht. Vreemd stakingsrecht dient niet zonder meer opzij geschoven
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te worden omdat het afwijkt van Nederlands recht. Slechts indien het vreemde recht
onaanvaardbaar wordt naar Nederlandse maatstaven moet daartoe worden besloten.44

Uit de voornoemde jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat partijen het toepasse-
lijke recht op staking mogen kiezen, wat er in de praktijk op neer komt dat de werk-
gever bepaalt van welke staat het stakingsrecht toepasselijk is. Bij gebreke van een
rechtskeuze is op een staking in een Nederlandse haven niet per se Nederlands recht
toepasselijk. Die verplichting is er in ieder geval niet indien er nauwelijks een band
bestaat met Nederland. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag
welk recht dan in plaats van het Nederlandse recht wel toepasselijk is. Zowel de
uitspraak van het hof als het arrest van de Hoge Raad in de Saudi Independance-zaak
laten het antwoord op de vraag hoe staking gekwalificeerd moet worden in het midden.
Onduidelijk blijft daarom of het als contractueel, als onrechtmatige daad of als een
aparte kwalificatiecategorie beschouwd moet worden. Struycken45 stelt in zijn noot
onder het arrest hierover:

‘Het Hof a quo had de rechtskeuzeclausule in de individuele arbeidscontracten zo uitgelegd
dat ook de rechtmatigheid van de staking krachtens die clausule naar Filippijns recht
beoordeeld moest worden. Deze beslissing blijft in cassatie overeind: de uitleg van de
clausule is feitelijk, en geen regel van Nederlands internationaal privaatrecht verzet zich
tegen het resultaat van die uitleg. Daarmede blijft in het midden of staking een onderdeel
is van de individuele arbeidsovereenkomst (anders gezegd: te kwalificeren is als contractu-
eel) dan wel, ondanks een mogelijke kwalificatie als onrechtmatige daad, toch medegenomen
wordt door de rechtskeuzeclausule in het contract. Dit kan wezenlijk verschil maken in
het geval er geen rechtskeuzeclausule in het contract voorkomt, tenzij men het arrest zo
zou willen uitleggen dat de onrechtmatige daad in een geval als het onderhavige in elk
geval “accessoir” wordt aangeknoopt, namelijk onder het contractsstatuut gebracht.’46

Polak47 acht de uitkomst in de Saudi Independance en Bernhard Oldendorff-zaken
onbevredigend omdat de Nederlandse rechter naliet het buitenlandse recht te toetsen
aan de Nederlandse openbare orde. Polak vindt het argument dat de zaken onvoldoende
met de Nederlandse openbare orde betrokken waren niet overtuigend. Polak voert
twee argumenten aan voor zijn stelling dat de Nederlandse rechter de Nederlandse
openbare orde wel op de staking had moeten toepassen. In de eerste plaats vond de

44 Polak (Polak diss. 1988, p. 152) vindt de uitkomst van de Saudi-Independance- en de Bernhard
Oldendorff zaken onbevredigend nu de rechter daarin het buitenlands recht niet heeft getoetst aan
de Nederlandse openbare orde. Polak meent dat het adi¸ren van de Nederlandse rechter voldoende
aanknoping met Nederlandse rechtsorde oplevert om wel tot die toetsing over te gaan. Mijns inziens
levert het feit dat een schip ‘toevalligerwijs’ zich in een Nederlandse haven bevindt ten tijde van
een staking niet genoeg aanknoping op voor toetsing aan de openbare orde. De Nederlandse rechts-
orde wordt er immers nauwelijks door geraakt. Zie over de rol van de openbare orde bij staking
aan boord van vreemde schepen in Nederlandse havens ook: Van Hoek 2000, p. 90-91.

45 Struycken 1985, sub 4 en 5.
46 Verwezen wordt naar noot 4 onder HR 28 oktober 1983, NJ 1985, 131.
47 Polak (diss.) 1988, p. 152.
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staking zelf in een Nederlandse haven plaats en in de tweede plaats acht Polak het
collectief actierecht een zo fundamenteel onderdeel van de Nederlandse rechtsorde
dat volgens hem zelfs een zeer losse band met Nederland volstaat om buitenlands
recht opzij te zetten ten gunste van Nederlandse rechtsbeginselen. Polak meent dat
het adiëren van de Nederlandse rechter voldoende aanknoping met de Nederlandse
rechtsorde oplevert om fundamentele maatstaven van Nederlands arbeidsrecht te laten
prevaleren boven minder ‘stakingsvriendelijk’ buitenlands recht. De opvatting van
Polak steun ik niet. Ik meen dat de balans tussen de belangen van de werkgever, de
werknemer en de staat waar wordt gestaakt door toetsing aan de Nederlandse orde
te zeer in het nadeel van de werkgever zou doorslaan. Toepassing van het lokale
stakingsrecht van de havenstaat leidt namelijk tot rechtsonzekerheid bij de werkgever.
In elke haven die zijn schip aandoet, valt zijn schip in dat geval onder andere stakings-
regels. Onderzocht zal daarom worden welke conflictregel de belangen van de werk-
gever, de werknemer en de havenstaat in balans houdt.

De WCOD verwijst voor een vordering uit staking die wordt gebaseerd op onrecht-
matige daad in beginsel naar de lex loci delicti. Een staking doet zich, afgezien van
muiterij, in de regel niet voor op volle zee maar in een haven. De hoofdregel uit de
WCOD wijst in dat geval het recht van de haven als toepasselijke recht aan op een
staking. Deze conflictregel wijkt af van de hiervoor besproken jurisprudentie waarin
juist werd bepaald dat het recht van de haven als lex loci non-laboris niet toepasselijk
is als de staking daar nauwelijks een band mee heeft. De lex registrationis kent voor
de scheepseigenaar veel minder een toevalselement dan de lex loci delicti en zorgt
door de continuïteit van recht voor rechtszekerheid. Mijns inziens verdient het daarom
aanbeveling om, in overeenstemming met de jurisprudentie uit de periode voor de
WCOD, op een staking aan boord in territoriale wateren in beginsel de lex registratio-
nis toe te passen. Wat er echter ook zij van de waardering van de lex loci delicti of
de lex registrationis in dit kader, naar analogie met de jurisprudentie uit de periode
voor de WCOD zal de bevoegde rechter waarschijnlijk van beide hoofdregels afwijken
en door middel van accessoire aanknoping het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke
recht toepassen, mits uiteraard de arbeidsovereenkomsten van de stakers worden
beheerst door hetzelfde recht. Door middel van een dergelijke accessoire aanknoping
wordt ook bewerkstelligd dat de individuele en de collectieve aspecten van een staking
door hetzelfde rechtsstelsel worden beheerst. Indien het recht dat de arbeidsverhouding
beheerst bepaalde rechten verleent aan de bemanning is het immers onwenselijk dat
vervolgens het recht van de havenstaat een staking, die dient tot verwezenlijking van
die rechten, zonder meer ongeldig kan verklaren. Daarnaast geldt dat het toepasselijke
recht op de arbeidsovereenkomst een nauwere band met de staking zal hebben dan
zowel het recht van de staat van de haven waar de staking uitbreekt als het recht van
de staat waar het schip is geregistreerd.

Een staking aan boord van een buitenlands schip in een Nederlandse haven hoeft
mijns inziens niet te worden getoetst aan de Nederlandse openbare orde. Voor toepas-
sing van de Nederlandse openbare orde bestaat mijns inziens te weinig aanknoping
met de Nederlandse rechtsorde.
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Solidariteitsstaking
Indien wordt gestaakt aan boord van een schip, kunnen zich ook lokale acties in een
havenstaat voordoen uit solidariteit met de staking van de bemanningsleden. Een
dergelijke situatie deed zich voor in de DFDS zaak. Deze zaak gaat niet zo zeer over
het toepasselijke recht maar over de vraag welke rechter bevoegd is.

DFDS/SEKO-arrest
In het DFDS/SEKO-arrest48 van het Hof van Justitie van de EG gaat het om een
solidariteitsstaking van dokwerkers in een Zweeds haven, op initiatief van een Zweeds
vakbond, gericht op het afdwingen van een CAO voor de onder Deense arbeidscontrac-
ten werkende Poolse bemanning van een in die Zweedse haven liggend Deens schip.
De Deense reder start voor de Deense rechter een procedure met betrekking tot een
vordering uit onrechtmatige daad jegens de Zweedse vakbond. De bevoegdheid van
de Deense rechter staat ter discussie. Aan het Hof van Justitie van de EG worden
vervolgens prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot art. 5 lid 3 EEX-verdrag,
waarin is bepaald dat ten aanzien van een vordering uit onrechtmatige daad de rechter
bevoegd is van de staat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Het
Hof van Justitie van de EG oordeelt:

‘1) a) Art. 5, sub 3, van het EEX-Verdrag (…) moet aldus worden uitgelegd dat het begrip
verbintenissen uit onrechtmatige daad zich mede uitstrekt tot een vordering in rechte met
betrekking tot de rechtmatigheid van een collectieve actie, die overeenkomstig het recht
van de betrokken verdragsluitende staat tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van een
andere rechterlijke instantie dan die welke bevoegd is te oordelen over de verzoeken om
vergoeding van de door die actie veroorzaakte schade.
b) Voor de toepassing van art. 5, sub 3, Executieverdrag op een situatie als die in het
hoofdgeding volstaat het dat de collectieve actie een noodzakelijke voorwaarde is voor
solidariteitsacties die schade kunnen veroorzaken.
c) Aan de toepassing van art. 5, sub 3, Executieverdrag staat niet in de weg dat de uitvoe-
ring van de collectieve actie door de partij die deze heeft aangezegd is opgeschort in
afwachting van de uitspraak over de rechtmatigheid van die actie.
2) In omstandigheden als die van het hoofdgeding, moet art. 5, sub 3, Executieverdrag
aldus worden uitgelegd dat schade als gevolg van een collectieve actie die door een vakbond
wordt uitgevoerd in een verdragsluitende staat waar een in een andere verdragsluitende
staat geregistreerd schip vaart, kan worden geacht te zijn ingetreden in de vlagstaat, zodat
de rederij in die staat een schadevordering tegen die vakbond kan indienen.’

In het DFDS-SEKO-arrest is dus bepaald dat de rechter van de vlaggestaat van een
schip waarop een solidariteitsactie in een havenstaat betrekking heeft, bevoegd is te
oordelen over de rechtmatigheid van die solidariteitsactie.49 De bevoegdheid van

48 HvJ EG 5 februari 2004, PbEG 2004, C 18/02 (DFDS Torline A/S/ SEKO Sjöfolk Facket för Service
och Kommunikation).

49 Naar aanleiding van hetDFDS/SEKO -arrest is in het ontwerp-Rome II een aparte conflictregel voor
staking opgenomen. Zie paragraaf 6 van deel II.
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de rechter van de vlaggestaat vind ik opmerkelijk gezien het feit dat er nauwelijks
een band bestaat tussen de vlaggestaat en de actie van de dokwerkers in een buiten-
landse haven. Mijns inziens had de bevoegdheid van de Zweedse rechter veeleer voor
de hand gelegen.

Toepasselijk recht op een solidariteitsstaking
Na de vraag naar de bevoegdheid van de rechter is vervolgens de vraag van belang
welk recht de rechter daarop moet toepassen. In de Nederlandse jurisprudentie is de
vraag naar het toepasselijke recht op een dergelijke solidariteitsstaking reeds aan de
orde geweest. De Nederlandse rechter bekijkt de solidariteitsstaking afzonderlijk en
past daarop Nederlands recht toe als lex loci non laboris.50 Mijns inziens is dit juist.
In tegenstelling tot een staking aan boord raken solidariteitstakingen de Nederlandse
rechtsorde wel. Vaak worden veel meer ondernemingen getroffen door een solidariteits-
staking dan alleen de werkgever waartegen de hoofdstaking is gericht. De toepassing
van de lex registrationis van het schip waarop wordt gestaakt, leidt niet tot de toepasse-
lijkheid van een rechtsstelsel dat nauw is verbonden met de solidariteitsstakingen.
Solidariteitsstakingen in een Nederlandse haven moeten niet anders worden beschouwd
dan andere stakingen in Nederland. Op dergelijke stakingen zou mijns inziens Neder-
lands stakingsrecht toepasselijk moeten zijn.

5.2.3 Lex loci delicti of lex registrationis?

Uit de vergelijking van de conflictregels voor en na de WCOD blijkt dat de conflict-
regels uit de WCOD voor interne onrechtmatige daden aan boord van een schip
grotendeels overeenstemmen met de conflictregels zoals die in de jurisprudentie werden
gehanteerd in de periode voor de WCOD. Op interne onrechtmatige daden in territo-
riale wateren wordt in beginsel de lex loci delicti toegepast. Hierop worden veelvuldig
uitzonderingen gemaakt door middel van accessoire aanknoping, de gevolgenuitzonde-
ring of een rechtskeuze.

Uit de literatuur blijkt een minder uniform beeld over het toepasselijke recht op
onrechtmatige daden aan boord van een schip. Sommige schrijvers51 pleiten in over-
eenstemming met bovengenoemde jurisprudentie voor toepassing van de lex loci delicti
op het schip. Dubbink52 onderschrijft deze mening echter niet. Hij stelt tegenover
de toepassing van de lex loci delicti:

50 Pres. Rb. Rotterdam 28 november 1958, NJ 1958, 593, S&S 1959, 2; Hof Den Haag 17 april 1959,
NJ 1959, 216; HR 15 januari 1960, NJ 1960, 84 m.nt. Rutten, S&S 1960, 22; Pres. Rb. Amsterdam
29 november 1958, NJ 1959, 8, S&S 1959, 1; Pres. Rb. Rotterdam 1 december 1958, NJ 1958, 594;
Pres. Rb. Rotterdam 24 oktober 1972, NJ 1972, 457, Zie: Polak (diss.) 1988.

51 Zitelmann 1897, p.190; Chesire en North 1992, p. 558; Dicey en Morris 1993, p. 1539; Von
Hoffmann 2001, nr. 233, p. 459. Zie hierover ook: Boonk 1998, p. 263-264.

52 Dubbink 1947, p. 95-96.
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‘Het kan zijn, dat de daad eigenlijk in het geheel niet in de sfeer van de staat, binnen wiens
watergebied zij verricht werd, ingreep. Waarom zou dan diens wetgeving toegepast moeten
worden? (…)Dat het watergebied volkenrechtelijk bij een bepaalde staat behoort, behoeft
voor het IPR niet beslissend te zijn.’

Andere schrijvers53 wensen het recht van de vlag toe te passen op interne onrecht-
matige daden met een zeeschip. Dubbink54 verwerpt naast de lex loci delicti (indien
het schip zich in territoriale wateren bevindt) ook het recht van de vlag (waar het schip
zich ook bevindt). Hij55 stelt daartoe:

‘Met deze wet (de wet van de vlag WV) behoeft het feit evenmin in verband te staan, terwijl
de vlag bovendien vaak willekeurig gekozen is. Ook hier kan het niet van doorslaggevende
betekenis zijn, of naar volkenrecht een schip deel uitmaakt van het territoir van de staat,
wiens vlag het voert.’

Dubbink56 en Tetley57 stellen voor het naar alle omstandigheden nauwst verbonden
recht toe te passen op onrechtmatige daden begaan met een schip. Dubbink voert
daartoe aan:

‘Men zal hier van geval tot geval te werk moeten gaan, waarbij de vlag natuurlijk een
van de aanwijzingen vormt. (…) Het lijkt mij beter af te zien van een algemene regel en
ieder geval afzonderlijk te bezien aan de hand van de algemene beginselen van rechtsvinding
in het IPR.’

De vraag is of, ondanks de overeenstemming van de conflictregels uit de WCOD met
het in de periode daarvoor geldende conflictenrecht, de WCOD voor verbetering
vatbaar is wat betreft de conflictregels voor interne onrechtmatige daden aan boord
van een schip in territoriale wateren. Mijns inziens is de WCOD inderdaad voor
verbetering vatbaar. Het verdient de voorkeur om ook op interne onrechtmatige daden
aan boord van een schip in territoriale wateren in beginsel de lex registrationis in plaats
van de lex loci delicti toe te passen. De lex registrationis wordt in dat geval gehanteerd
ter oplossing van problemen die zich kunnen voordoen bij res in transitu. De toepas-
sing van de lex registrationis zorgt voor continuïteit van het toepasselijke aansprakelijk-
heidsrecht. Daarenboven is de lex registrationis-regel zonder veel moeite toe te passen
omdat eenvoudig na is te gaan waar het betrokken schip is geregistreerd en bij interne
onrechtmatige daden slechts sprake is van een schip en daarmee van een registratie.
Een nadeel aan de lex registrationis is echter wel dat het recht van de staat van
registratie, met name bij goedkope vlaglanden, voor de Nederlandse rechter in de regel

53 Von Bar 1889, p. 615; Melchior 1932, p. 484; Hancock 1942, p. 271; Rodière 1980, p. 42-43; Battifol
en Lagarde 1983, p. 246; Mayer 1991, p. 425.

54 Dubbink 1947, p. 95-98.
55 Dubbink 1947, p. 96.
56 Dubbink 1947, p. 96.
57 Tetley 1994, p. 462-463.
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minder toegankelijk is dan de lex loci delicti en niet altijd leidt tot een nauw verbonden
recht. Door echter gebruik te maken van de in de WCOD reeds bestaande mogelijk-
heden van accessoire aanknoping, gevolgenuitzondering of rechtskeuze kan overigens
vaak wel een nauwer verbonden recht toegepast worden dan de lex registrationis.
Opgemerkt dient hierbij te worden dat accessoire aanknoping in de regel wel mogelijk
zal zijn bij onrechtmatige daden tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de
werknemer of tussen enerzijds de vervoerder58 en anderzijds de ladingbelanghebben-
den of passagiers maar daarentegen niet bij onrechtmatige daden tussen passagiers
of tussen werknemers onderling omdat tussen hen in de regel geen contractuele band
bestaat.

5.3 Externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen

5.3.1 Inleiding

Onder externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen vallen
verschillende rechtsfeiten. Te denken valt onder meer aan vervuiling, aanvaring met
een andere zaak dan een schip en het nalaten een wrak op te ruimen. Een vergelijking
zal worden gemaakt tussen de conflictregels uit de jurisprudentie uit de periode van
voor de inwerkingtreding van de WCOD en de conflictregels uit de WCOD. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen externe onrechtmatige daden in territoriale wateren
en externe onrechtmatige daden op volle zee.

5.3.2 Vergelijking van de conflictregels voor externe onrechtmatige daden uit de
jurisprudentie met de conflictregels uit de WCOD

a. Externe onrechtmatige daden in territoriale wateren
In de jurisprudentie uit de periode van voor de WCOD over de aansprakelijkheid voor
schade aan een andere zaak dan een schip, spelen eenvormige regels een rol alvorens
conflictregels aan de orde komen. Bij beschadiging van kabels bestaat er bijvoorbeeld
eenvormig recht,59 zodat men geen conflictregels nodig heeft ter bepaling van het
toepasselijke recht.60 Bij afwezigheid van dergelijke eenvormige regels werd in de
jurisprudentie uit de periode voor de WCOD op de aansprakelijkheid voor vervui-

58 Zie over de mogelijkheid van aansprakelijkheidstelling door middel van een paardensprong als
bedoeld in art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht hierboven paragraaf 5.2.2.

59 Overeenkomt tot bescherming van onderzeese telegraafkabels, gesloten te Parijs op 14 maart 1884,
Stb. 1888, 74.

60 Rb. Rotterdam 17 januari 1977, S&S 1977,60 (Nedlloyd Kembla); Rb. Rotterdam 20 november 1978
en Hof den Haag 15 april 1983, S&S 1984,18 (George Johannes 4).
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ling,61 wrakopruimingskosten62 binnen de territoriale wateren van een Staat, bescha-
diging van waterstaatswerken63 of andere zaken64 dan een schip aangeknoopt bij
de locus delicti.

Vervuiling
In de zaak van de bulkcarrier Borcea65 is sprake van olievervuiling na een schade-
varing op de Noordzee waardoor de Nederlandse kust en de vogels aldaar besmeurd
raken. De Vereniging tot Bescherming van Vogels spreekt Borcea aan tot vergoeding
van de door haarzelf en door de onder haar coördinatie werkende vogelasielen gemaak-
te kosten ten aanzien van de besmeurde vogels. De rechtbank past Nederlands recht
tot op de vordering. De rechtbank beslist:

‘Nu de gevolgen van het uitstromen van de olie en van het (niet) handelen van de kapitein
van de Borcea zich hebben voorgedaan in Nederland en voorzienbaar was dat die gevolgen
zich daar zouden doen voelen, terwijl in ieder geval een deel van dat (niet) handelen zich
binnen de Nederlandse territoriale wateren heeft afgespeeld en geen aanknopingspunten
met ander recht zijn gesteld of gebleken, dient Nederlands recht te worden toegepast.’66

Zowel de plaats waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich voordoen als de
plaats van het plegen van de onrechtmatige daad worden in deze uitspraak in aanmer-
king genomen. Op grond van art. 3 lid 2 WCOD geldt ingeval van een meervoudige
locus het recht van het Erfolgsort. Dat wil zeggen dat wanneer de schade aan een
persoon, goed of het milieu zich in een andere staat voordoet als waar de schadever-
oorzakende daad is gepleegd, het recht van de staat waar de schade zich voordoet,
toepasselijk is.

61 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
62 Rb. Maastricht 27 januari 1983 en 1 november 1984, S&S 1985, 74 (Wiljaco); Rb. Rotterdam 28

mei 1993, S&S 1994, 104 (Vertrauen/Paloma); Rb. Rotterdam 22 september 2004, S&S 2004, 133
(Westtrag 101) (alle uitspraken hebben betrekking op de binnenvaart)

63 Rb. Den Haag 2 maart 1922, NJ 1922, 202; Rb. Middelburg 25 juni 1923, NJ 1924, 443; Rb.
Rotterdam 16 november 1928, NJ 1929, 153; Rb. Rotterdam 6 maart 1939, NJ 1940, 371. Zie: Wet
van 28 febr. 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende ’s Rijks waterstaatswerken, Stb. 1891,
69 welke is vervangen door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken van 14 november 1996, Stb. 1996,
645. zie met name art. 9 van deze wet Zie ook: Wet uitbreiding toepassingsgebied van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone van 15 november 2000, Stb. 2000, 510.

64 Rb. Amsterdam 4 november 1929, NJ 1930, 240 (brugkraan beschadigd door Engels schip); HR
24 april 1936, NJ 1936, 772 (spoorbrug beschadigd door Grieks schip); Rb. Middelburg 25 juni
1941, NJ 1941, 814 (voorwerpen beschadigd door Zweeds schip); Hof Den Haag, 31 mei 1985,
S&S 1986,7 (Key Gibraltar (als zeeschip aan te merken booreiland tegen een steiger); Hof Den Haag
15 april 1988, S&S 1989, 55 (Mary Ann) (zeeschip tegen dukdalf ); Gerecht in Eerste Aanleg
Curaçao, 27 februari 1989 en 25 juni 1990, S&S 1991,102 (Almak Salvor/Manta (kade beschadigd).

65 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
66 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
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b. Externe onrechtmatige daden op volle zee
In de jurisprudentie uit de periode van voor de WCOD wordt op externe onrechtmatige
daden op volle zee in de regel het nauwst verbonden recht toegepast.67 Op 18 novem-
ber 1965 kwamen de schepen Gaasterdijk en Zuidpool in aanvaring met elkaar op
de Noordzee, buiten de territoriale wateren. Als gevolg van de aanvaring waaraan
beide schepen schuld hebben, zinkt de Zuidpool. Op verzoek van de Staat draagt de
reder van de Zuidpool het wrak over aan de Staat. De Staat ruimt het wrak vervolgens
op en vordert vergoeding van de opruimingskosten van beide scheepseigenaren. De
vraag is welk recht toepasselijk is op de vraag of de Staat zijn schade kan verhalen.
De Rechtbank Rotterdam verklaart de Staat niet-ontvankelijk in zijn vordering. Het
Hof Den Haag68 is van oordeel dat niet onrechtmatig jegens de Staat is gehandeld.
Ten aanzien van het toepasselijke recht stelt het hof:

‘Het onderhavige geding betreft een privaatrechtelijke, voor de Nederlandse rechter
ingestelde, vordering van de Nederlandse Staat tegen Nederlandse tegenpartijen terzake
van door die Staat geleden schade als gevolg van een door schuld van de Nederlandse
schepen “Gaasterdijk” en “Zuidpool” in volle zee doch nabij de Nederlandse kust in of
nabij een aanlooproute van een Nederlandse rivier veroorzaakte aanvaring, waardoor de
Zuidpool is gezonken. Bij afwezigheid van een lex loci delicti is niet twijfelachtig dat op
de rechtsverhouding, gelet op het vorengestelde, Nederlands recht van toepassing is, en
wel het Nederlandse nationale recht en de Nederland bindende geschreven of ongeschreven
regels van internationaal recht.’

De Hoge Raad69 oordeelt in cassatie dat het hof terecht Nederlands recht heeft toege-
past. Naar het oordeel van de Hoge Raad bieden de door het hof vastgestelde omstan-
digheden van het geval geen grondslag voor toepasselijkheid van een ander rechtsstel-
sel dan het Nederlandse. De Hoge Raad vernietigt wel het arrest van het hof. Naar
het oordeel van de Hoge Raad kan de Staat de gemaakte wrakopruimingskosten wel
verhalen op de scheepseigenaren die voor de aanvaring aansprakelijk zijn. Daarvoor
is volgens de Hoge Raad niet vereist dat de Staat krachtens een bepaling of beginsel
van het nationale of internationale recht tot het lichten van het wrak verplicht was.

De Cornelia Wilhelmina TX 3570 kreeg in de zomer van 1971 op de Noordzee buiten
de territoriale wateren een dieptebom in haar sleepnetten. De bom wordt aan dek
gehaald maar begint daar te sissen. De bom wordt weer overboord gezet maar ontploft
waardoor het schip wordt beschadigd. De bom was ooit vanaf het Nederlandse oorlogs-

67 Rb. Rotterdam 6 december 1915,NJ 1917, 335; Hof Den Haag 11 mei 1978, S&S 1979, 41 (Cornelia
Wilhelmina); HR 26 mei 1978, S&S 1978, 615 (Gaasterdijk/Zuidpool); Hof Den Haag 12 februari
1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry); Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S 1991, 17, zie ook Rb. Den
Haag 29 mei 1991, S&S 1994, 52 (Vinca Gorthon). Anders: Rb. Rotterdam 8 april 1969, NJ 1969,
486, S&S 1969, 50 (Torrey Canyon). In deze laatste zaak wordt Nederlands recht toegepast als lex
fori op de stranding van een olietanker op een rots op volle zee.

68 Hof Den Haag 24 december 1976, S&S 1977, 21 (Gaasterdijk/Zuidpool).
69 HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615 m.nt. GJS (Gaasterdijk/Zuidpool).
70 Hof Den Haag 11 mei 1978, S&S 1979, 41 (Cornelia Wilhelmina).
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schip ‘de Panter’ afgeworpen en was bedoeld om een wrak te vernietigen, maar was
destijds niet afgegaan. De Cornelia Wilhelmina spreekt de Staat aan tot schadevergoe-
ding op grond van onrechtmatige daad omdat de bom niet was opgeruimd. Het hof
oordeelt:

‘(…) dat de vordering geheel naar Nederlands recht moet worden beoordeeld nu de Panter
een Nederlands oorlogsschip was dat opereerde vanuit een Nederlandse haven, Den Helder,
in volle zee voer doch betrekkelijk dicht onder de Nederlandse kust, nu de beslissing over
het al of niet langdurig markeren van de bom, over het al dan niet aanwenden van pogingen
de bom te bergen of onschadelijk te maken en over het al dan niet doen uitgaan van
waarschuwingen en bekendmakingen omtrent de ligging van de bom en de wenselijke wijze
van handelen ter voorkoming van schade ingeval van opvissen van de bom, in handen lag
van ambtenaren van de Staat en aangezien de schade is toegebracht aan een schip dat
eigendom is en gereed wordt door een vennootschap met Nederlands firmanten.’

Het hof zoekt dus het toepasselijke recht door allerlei verschillende omstandigheden
in aanmerking te nemen. Alle genoemde omstandigheden leiden naar het Nederlandse
recht.

In de zaak van de m.s. Gaelic Ferry’71 verliet dit schip op 14 november 1977 het
Rotterdamse havengebied met bestemming Felixstowe (Engeland). Op het dek bevon-
den zich onder meer een truck en een aantal opleggers (drie met chemische stoffen).
Ongeveer 17 mijl ten westen van Hoek van Holland, buiten de Nederlandse territoriale
wateren, sloegen tijdens zeer zware storm (windkracht 11) enige opleggers en de truck
overboord. Nadat een oplegger op het strand bij Kijkduin was aangespoeld en van
het schip afkomstige vaten met verf op het Scheveningse strand waren aangetroffen,
voerde de Staat een opsporingsactie naar de overige overboord geslagen goederen
uit, daarbij gebruik makend van schepen en een vliegtuig; een tankwagen met orthocre-
sol wordt echter niet gevonden. De Staat sprak de ‘Gaelic Ferry’ uit onrechtmatige
daad aan tot vergoeding van de opsporingskosten. De rechtbank beoordeelde het
geschil naar Nederlands recht. Overwogen wordt dat:

‘Het onderhavige geding betreft een privaatrechtelijke, voor de Nederlandse rechter
ingestelde, vordering van de Nederlandse Staat terzake van door die Staat beweerdelijk
geleden schade – te weten de kosten van de door hem uitgevoerde aktie tot opsporing van
overboord geslagen goederen (mede) binnen de Nederlandse territoriale wateren – als
gevolg van onrechtmatig handelen vlak voor de Nederlandse kust, nabij een aanlooproute
van een Nederlandse haven.’

Diverse elementen die betrekking hebben op het forum, de eiser en de plaats waar
de geclaimde kosten zijn gemaakt, worden door de rechtbank genoemd om tot de
toepasselijkheid van het Nederlandse recht te komen. Gaelic voert in hoger beroep
aan dat het geschil naar Engels recht beoordeeld had dienen te worden nu de Gaelic

71 Hof Den Haag 12 februari 1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry).
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Ferry onder Engelse vlag voer. Het hof verenigt zich echter met het oordeel van de
rechtbank. De omstandigheid dat de Gaelic Ferry de Engelse vlag voert, acht het hof,
anders dan Atlantic betoogt, van onvoldoende gewicht tegenover de aanknopingspunten
met het Nederlandse recht. Het overboord raken van deklading van de Gaelic Ferry
heeft namelijk plaatsgevonden zo niet vlak onder de Nederlandse kust, dan toch zo
nabij die kust dat de gevolgen van het ongeval zich daar hebben gemanifesteerd. Niet
betwist is dat enige delen van de deklading bij Kijkduin en Scheveningen zijn aange-
troffen. Dit gold een oplegger met ethyleenoxide en vaten verf. Dit brengt mee dat
in ieder geval (verdere) milieuvervuiling aan de kust te duchten was, alsmede dat
eventuele andere nog drijvende, van de Gaelic Ferry afkomstige delen deklading, in
aanraking zouden kunnen komen met passerende schepen, waaruit evenzeer schade
voor Nederlands milieu zou kunnen voortvloeien. Het hof stelt dat niet ter zake dienend
is, zoals Atlantic meent, dat wellicht het ongeval zich niet nabij een aanlooproute
van een Nederlandse haven heeft voorgedaan. Geconcludeerd kan worden dat wederom
aan de hand van een combinatie van factoren werd gezocht naar het nauwst verbonden
recht.

Een vergelijkbare methode voor de bepaling van het toepasselijke recht hanteert de
Rechtbank Den Haag in de zaak Vinca Gorthon.72 De onder Zweedse vlag varende
Vinca Gorthon zonk buiten de Nederlandse territoriale wateren ter hoogte van Camper-
duin. Het schip komt terecht op een olieleiding. De Staat markeert de plaats van het
gezonken schip en dient bij de Zweedse rechter, waar een beperkingsprocedure
aanhangig is, een vordering tot vergoeding van de gemaakte kosten in. Bij de rechter
te ’s-Gravenhage, die bevoegd is op grond van art. 126 lid 3 Rv, vordert de Staat
bevel tot opruiming van het wrak, vergoeding van de gemaakte kosten terzake van
veiligheidsmaatregelen en van de verder te verwachten schade. De rechtbank beoordeelt
het geschil naar Nederlands recht op basis van een aantal aanknopingpunten van het
geschil met dit rechtsstelsel. De rechtbank stelt:

‘De Staat heeft bij inleidende dagvaarding aan haar vordering ten grondslag gelegd dat
gedaagde jegens de Staat onrechtmatig handelt door een onder haar verantwoordelijkheid
in het leven geroepen gevaarlijke situatie, waaruit schade voor de Staat is voortgevloeid
en nog dreigt voort te vloeien, niet op te heffen. De door de Staat gestelde onrechtmatige
daad doet zich voor op de plaats waar de gestelde gevaarlijke situatie bestaat. De “Vinca
Gorthon” is gezonken en bevindt zich buiten de territoriale wateren van Nederland op een
plaats in volle zee, die niet is onderworpen aan de rechtsmacht van enige staat. De lex
loci delicti wijst i.c. dus geen toepasselijk rechtsstelsel aan. Gezien het feit dat de “Vinca
Gorthon” zich voor de Nederlandse kust op geringe afstand van de Nederlandse territoriale
wateren bevindt, alsmede het feit dat de Nederlandse staat zich daar de belangen van de
scheepvaart heeft aangetrokken en zorg draagt voor bebakening en betonning, alsmede
het feit dat met de vordering in het petitum sub (1) omschreven beoogd wordt aanzienlijke
schade aan Nederlandse milieubelangen te voorkomen, alsmede het feit dat het petitum

72 Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S 1991, 17 (Vinca Gorthon). Zie ook: Rb. Den Haag 29 mei 1991
en 26 mei 1993, S&S 1994, 52.
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sub (2) vergoeding van door de Nederlandse staat gemaakte kosten ter waarschuwing van
de scheepvaart ter plaatse betreft, maken dat er zoveel aanknopingspunten met de Neder-
landse rechtssfeer zijn dat reeds daarom Nederlands recht van toepassing is, terwijl ook
hantering van de verwijzingsregel van de lex fori zou leiden tot toepasselijkheid van het
Nederlandse recht. Het feit dat de eigenaar van het schip een Panamese vennootschap is,
gedaagde een Zweedse vennootschap is en het schip onder Zweedse vlag voer voordat het
zonk, doet aan toepasselijkheid van het Nederlandse recht ten deze niet af.’

In de eerste plaats stelt de rechtbank dus vast dat de lex loci delicti-regel niet tot
aanwijzing van een toepasselijk recht leidt omdat de vermeende onrechtmatige gedra-
ging zich voordeed op volle zee. Vervolgens haalt de rechtbank verschillende aankno-
pingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aan. Genoemd worden de omstandigheden
dat:

- de Vinca Gorthon voor de Nederlandse kust ligt op geringe afstand van de Neder-
landse territoriale wateren;

- de Nederlandse Staat betrokken is door zich de belangen van de scheepvaart aan
te trekken en te zorgen voor de betonning;

- beoogd werd om schade aan het Nederlandse milieu te voorkomen;
- de Nederlandse Staat kosten heeft gemaakt bij de waarschuwing van de scheep-

vaart.

De aanknopingpunten met de Nederlandse rechtssfeer zijn zo talrijk dat de rechtbank
reeds daarom Nederlandse recht wenst toe te passen. Hieraan voegt de rechtbank toe
dat Nederlands recht tevens de lex fori is. De rechtbank besluit met de overweging
dat de omstandigheden dat de eigenaar van het schip een Panamese en de gedaagde
een Zweedse vennootschap is en dat het schip onder Zweedse vlag voer, niet aan de
toepasselijkheid van het Nederlandse recht af doen.

Tussenbalans
Samenvattend blijkt uit de jurisprudentie uit de periode voor de WCOD dat in geval
van externe onrechtmatige daden op volle zee anders dan aanraking tussen schepen
in de meeste gevallen alle omstandigheden in aanmerking worden genomen ter
bepaling van het toepasselijke recht. De plaats van het ongeval en de nationaliteit
van de eisers worden doorslaggevend geacht. Opvallend is dat het feit dat de aankno-
pingpunten naar hetzelfde rechtsstelsel leiden als de lex fori als ondersteunend argu-
ment wordt gehanteerd. Een keer werd echter ook de lex fori toegepast op schade-
varing zonder aanraking op volle zee.

Op grond van de WCOD is op onrechtmatige daden op volle zee de lex registratio-
nis toepasselijk. Dit betekent onder meer dat een vordering van de Staat tot vergoeding
van kosten die zijn gemaakt bij het opruimen van een wrak op volle zee en die wordt
gekwalificeerd als een vordering uit onrechtmatige daad73 wordt beheerst door de

73 De onrechtmatige gedraging van de scheepseigenaar bestaat dan uit het nalaten het schip op te ruimen.
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lex registrationis van het gezonken schip. Deze verwijzingsregel wijkt af van de recht-
spraak van voor de WCOD waarin het nauwst verbonden recht en de lex fori een
belangrijke rol speelden.

5.3.3 Bezwaren tegen de lex registrationis

Toepassing van de lex registrationis op externe onrechtmatige daden op volle zee
waarvoor geen eenvormige verdragsregels gelden, leidt tot problemen van praktische
en principiële aard. Deze moeilijkheden kunnen zich zowel voordoen bij schadevaring
tussen schepen, bij schadevaring aan een andere zaak dan een schip, bij vervuiling
als bij het veroorzaken van opruimingskosten. Ingeval van schadevaring aan een ander
schip zonder dat aanraking plaatsvond, ontstaat bijvoorbeeld het praktische probleem
dat onduidelijk is van welk schip de registratie doorslaggevend is voor de aanwijzing
van het toepasselijke recht. Schadevaring aan een andere zaak dan een schip, bijvoor-
beeld aan een kade of waterstaatswerk, zal zich in de meeste gevallen voordoen binnen
de territoriale wateren. Op volle zee valt bij schadevaring aan een andere zaak dan
een schip te denken aan het veel minder vaak voorkomende geval van schadevaring
aan een booreiland mits dat niet ook aan te merken is als een schip.74 Toepassing
van de lex registrationis op schadevaring op volle zee aan een andere zaak dan een
schip geeft geen problemen bij de bepaling welke registratie doorslaggevend is omdat
er maar één schip en daarmee één registratie is. Principieel bestaat er echter wel een
probleem dat zich ook bij de toepassing van de lex registrationis op de andere externe
onrechtmatige daden op volle zee voordoet. De lex registrationis garandeert namelijk
niet dat het recht toepasselijk is waarmee de externe onrechtmatige daad het nauwst
is verbonden. Met het recht van de staat waar het schadeveroorzakende schip is
geregistreerd, hebben de geschade personen, anders dan bij interne onrechtmatige
daden, waarschijnlijk geen enkele band. Indien de staat van de scheepseigenaar de
in de EEZ gemaakte wrakopruimingskosten terugvordert op basis van onrechtmatige
daad ziet de staat zich daardoor geconfronteerd met de toepasselijkheid van het recht
van de staat waar een gezonken schip was geregistreerd of het recht van de staat waar
een schip is geregistreerd dat de zinking van een ander schip heeft veroorzaakt.

Op grond van de WCOD kan weliswaar een ander recht dan de lex loci delicti
toepasselijk zijn door een rechtskeuze, de gevolgenuitzondering of accessoire aankno-
ping maar de toepassing van deze uitzonderingen is ingeval van externe onrechtmatige
daden in de praktijk niet erg waarschijnlijk. Als eerder gezegd zullen partijen het niet
snel eens kunnen worden over een rechtskeuze, is de kans dat partijen in dezelfde
staat gevestigd zijn klein en staan partijen in de regel niet in een contractuele verhou-
ding tot elkaar.

74 Indien het booreiland wel aangemerkt wordt als een schip in de zin van art. 1 van Boek 8 BW is
bij aanraking sprake van aanvaring in de zin van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Op volle zee
is in dat geval de lex fori toepasselijk op de aansprakelijkheid. Zie HR 28 mei 2004, S&S 2005,
13 (G).
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5.4 Engels conflictenrecht voor interne en externe onrechtmatige daden met
een zeeschip75

5.4.1 Inleiding

Met betrekking tot veel vorderingen uit maritieme onrechtmatige daden wordt geproce-
deerd in Londen voor rechters danwel arbiters. Vanwege de kwantiteit van de zaken
die door de Engelse rechter worden beslist, wordt een vergelijking met het Engelse
conflictenrecht gemaakt. Onderzocht wordt of het Engelse conflictenrecht afwijkt van
het Nederlandse conflictenrecht. Sinds 1995 zijn in het Engelse recht de ongeschreven
conflictregels voor de onrechtmatige daad zoals die zijn ontwikkeld in de jurispruden-
tie76 gecodificeerd in Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provi-
sions) Act van 1995 (hierna ook: Act van 1995).77 De conflictregels uit deze Act
van 1995 zijn van toepassing op onrechtmatige daden die zijn begaan na 1 november
1996. De conflictregels uit de Verordening Rome II zullen de Engelse conflictregels,
evenals de Nederlandse conflictregels uit de WCOD, in de nabije toekomst gaan
vervangen. In deze paragraaf staat de vraag centraal of de Act van 1995 van toepassing
is op onrechtmatige daden begaan met een zeeschip. Alvorens tot de beantwoording
van die vraag over te gaan, wordt echter eerst kort de inhoud van de Act van 1995
weergegeven.

5.4.2 Toepassingsgebied van Part III van de Private International Law (Miscellane-
ous Provisions) Act van 199578

In art. 14 lid 2 Act van 1995 is bepaald:

‘Nothing in this Part affects any rules of law (including rules of private international law)
except those abolished by section 10 above.’

Uit bovengenoemde bepaling volgt dat de Act van 1995 alleen de conflictregels
vervangt die in art. 10 staan genoemd. In art. 10 is gesteld:

‘The rules of the common law, in so far as they –
(a) require actionability under both the law of the forum and the law of another country
for the purpose of determining whether a tort or delict is actionable; or

75 Tetley 1994, p. 430-437; 459-472; Collins 2000, p. 1537-1541; Collier 2001, p. 238-239; Baughen
2004, p. 393-394.

76 Philips v. Eyre (1870) L.R. 6 Q.B. 1, p. 28-29; Boys v Chaplin [1971] AC 356; Red Sea Insurance
Co Tld v Bouygues SA [1994] 3 All ER 749. Zie onder meer: McClean 2000, p. 358-366.

77 De tekst van de Act is te vinden via: http://www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in oktober 2005. Zie
hierover onder meer: Collier 2001, p. 228-238.

78 De tekst van de Act is te vinden via: http://www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in oktober 2005.
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(b) allow (as an exception from the rules falling within paragraph (a) above) for the law
of a single country to be applied for the purpose of determining the issues, or any of the
issues, arising in the case in question,
are hereby abolished so far as they apply to any claim in tort or delict which is not excluded
from the operation of this Part by section 13 below.’79

Uit deze artikelen blijkt dat de conflictregels uit Part III van de Act toepasselijk zijn
op onrechtmatige daden waarvoor in de periode voor de Act van 1995 conflictregels
golden als genoemd in art. 10. Onrechtmatige daden waarop geen conflictregels als
genoemd in art. 10 toepasselijk waren, vallen buiten het toepassingsgebied van de
Act van 1ev995.80 In art. 10 staan de conflictregels genoemd die ofwel cumulatief
de lex fori en een ander rechtsstelsel als toepasselijk recht aanwijzen ofwel het recht
van één bepaalde staat aanwijzen.

Ter beantwoording van de vraag of de Act van 1995 toepasselijk is op het zeeschip
moet dus onderzocht worden of voor onrechtmatige daden met een zeeschip conflict-
regels golden die ofwel cumulatief de lex fori en een ander rechtsstelsel als toepasselijk
recht aanwezen ofwel het recht van één bepaalde staat aanwezen. Ter beantwoording
van de vraag of de conflictregels uit Part III van de Act van 1995 van toepassing zijn
op het zeeschip wordt daarom ook het conflictenrecht onderzocht zoals dat gold voor
onrechtmatige daden die zijn begaan met een zeeschip in de periode voor de Act van
1995.

5.4.3 Inhoud van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provi-
sions) Act van 1995

Als hoofdregel uit de Act van 1995 worden internationale onrechtmatige daden
beheerst door de lex loci delicti. In lid 2 worden regels gegeven voor situaties waarin
de verschillende elementen van de onrechtmatige daad zich in verschillende staten
voordoen. In dergelijke situaties geldt ingeval van dood, letsel of zaakschade het recht
van de staat waar de schade zich voordoet. In art. 11 van de Act van 1995 is daartoe
gesteld:

‘(1) The general rule is that the applicable law is the law of the country in which the events
constituting the tort or delict in question occur.

79 In art. 13 van de Act van 1995 is bepaald: ‘1) Nothing in this Part applies to affect the determination
of issues arising in any defamation claim.
(2) For the purposes of this section “defamation claim” means –
(a) any claim under the law of any part of the United Kingdom for libel or slander or for slander
of title, slander of goods or other malicious falsehood and any claim under the law of Scotland
for verbal injury; and
(b) any claim under the law of any other country corresponding to or otherwise in the nature of
a claim mentioned in paragraph (a) above.’

80 Collins 2000, p. 1537-1541.
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(2) 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 of 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 or
elements of those events occurred.
(3) In this section “personal injury” includes disease or any impairment of physical or
mental condition.’

Op de lex loci delicti-regel kan op grond van de Act van 1995 echter een belangrijke
uitzondering worden gemaakt. Indien namelijk op grond van alle omstandigheden
van het geval, na een vergelijking van de betekenis van de omstandigheden die wijzen
naar de staat waarvan het recht volgens de lex loci delicti-regel toepasselijk zou zijn
met de betekenis van de omstandigheden die verwijzen naar een andere Staat, de
conclusie luidt dat het duidelijk meer gepast is om het recht van die andere staat toe
te passen, wordt de hoofdregel opzij gezet. Het is ook mogelijk om alleen ten aanzien
van bepaalde onderwerpen van de hoofdregel af te wijken. In art. 12 van de Act is
daartoe bepaald:

‘(1) If it appears, in all the circumstances, from a comparison of –
(a) the significance of the factors which connect a tort or delict with the country whose
law would be the applicable law under the general rule; and
(b) the significance of any factors connecting the tort or delict with another country, that
it is substantially more appropriate for the applicable law for determining the issues arising
in the case, or any of those issues, to be the law of the other country, the general rule is
displaced and the applicable law for determining those issues or that issue (as the case
may be) is the law of that other country.
(2) The factors that may be taken into account as connecting a tort or delict with a country
for the purposes of this section include, in particular, factors relating to the parties, to
any of the events which constitute the tort or delict in question or to any of the circumstan-
ces or consequences of those events.’

Naar Engels conflictenrecht kan evenals naar Nederlands conflictenrecht van de
toepasselijkheid van de lex loci delicti worden afgeweken. De hoofdregel wordt opzij
gezet indien het duidelijk is dat, op grond van alle omstandigheden van het geval na
een afweging van de factoren die leiden naar de staat van de locus delitci en de
factoren die verwijzen naar een andere Staat, het duidelijk passender is om het recht
van die andere staat toe te passen.
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5.4.4 Conflictregels uit de periode voor de Act van 1995

In het Engelse conflictenrecht voor maritieme onrechtmatige daden in de periode voor
de inwerkingtreding van de Act van 1995 werd onderscheid gemaakt tussen onrecht-
matige daden in territoriale wateren en onrechtmatige daden op volle zee. Ten aanzien
van territoriale wateren werd verder nog onderscheiden in Engelse territoriale wateren
en vreemde territoriale wateren. Ten aanzien van onrechtmatige daden op volle zee
werd een verdeling gemaakt tussen interne onrechtmatige daden en externe onrecht-
matige daden.

Onrechtmatige daden in territoriale wateren
Op onrechtmatige daden in Engelse territoriale wateren werd voor de Act van 1995
Engels recht toegepast.81 Deze situatie is niet veranderd sinds het in werking treden
van de Act van 1995. Op onrechtmatige daden gepleegd in vreemde territoriale wateren
werd naar het ongeschreven conflictenrecht uit de periode voor de Act van 1995 ofwel
alleen de lex loci delicti ofwel cumulatief de lex loci delicti en de lex fori toegepast.82

Hieruit volgt dat op onrechtmatige daden in vreemde territoriale wateren conflictregels
werden toegepast als bedoeld in art. 10 van de Act van 1995. Dit heeft tot gevolg
dat sinds het in werking treden van de Act van 1995 voor onrechtmatige daden in
territoriale wateren de oude conflictregels zijn vervangen door de conflictregels uit
de Act van 1995. Dat betekent dat het recht van de staat waartoe de territoriale wateren
behoren waarin de onrechtmatige daad plaatsvond, toepasselijk is. Op grond van art.
12 van de Act van 1995 wordt echter van de toepasselijkheid van de lex loci delicti
afgeweken indien een duidelijke nauwere band bestaat met een andere Staat.

Interne onrechtmatige daden op volle zee
In het Engelse conflictenrecht voor de Act van 1995 werd op interne onrechtmatige
daden op volle zee de lex fori en het recht van de vlag toegepast omdat de locus
delicti-regel op volle zee niet naar een nationaal rechtsstelsel verwijst.83 Ten aanzien
van interne onrechtmatige daden op volle zee stelt Collins84:

‘Where only one ship was involved in the case and no question arose as to damage done
to cables or other maritime installations, in other words in cases where the tort was internal
to the ship, it appears that the common law choice of law rules for foreign torts applied.
These rules were however modified in the sense that the locus delicti had to be construed

81 Baughen 2004, p. 393.
82 The Halley [1867-1869] L.R. 2 P.C. 193, Carr v. Fracis Tmes & Co. Ltd., [1902] A.C. 179, p. 182-

184; MacKinnon v. Iberia Shipping Co. 1955 S.C. 20; Boys v Chaplin [1994] AC 356; Red Sea
Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1994] 3 All ER 749. Zie: Collins 2000, p. 1537-1541; Collier
2001, p. 239; Baughen 2004, p. 393.

83 R. v. Anderson, (1868) 19 L.T. 400, (1868) 11 Cox. Crim. C. 198, p. 205 (C.C.R.), [1883] 10 Q.B.
76 (C.C.R.); R. v. Keyn. [1976] L.R. 2 Ex. D. 63 (C.C.R.); Madrazo v. Willes 3 B.&Ald. 353, 106
E.R. 692 (1820). Zie ook Tetley 1994) p. 460-461; 463; Collier 2001, p. 239.

84 Collins 2000, p. 1537-1541.
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as the country to which the ship belonged. This was the law of the flag or state of registra-
tionis of the ship. Where that state consisted of two or more jurisdictions, the relevant
jurisdiction was that of the particular place at which the ship was registered.’

Voor de inwerkingtreding van de Act van 1995 wees de conflictregel voor interne
onrechtmatige daden op volle zee dus naar de lex registrationis. Een dergelijke conflict-
regel valt onder art. 10 van de Act. Hieruit volgt dat nu de Act van 1995 van toepas-
sing is op interne onrechtmatige daden aan boord van een schip op volle zee. De
toepassing van de lex loci delicti-regel uit art. 11 leidt ten aanzien van onrechtmatige
daden op volle zee niet naar een toepasselijk nationaal recht. Waarschijnlijk is dat
op interne onrechtmatige daden op volle zee evenals voor de inwerkingtreding van
de Act van 1995 de lex registrationis wordt toegepast.

Externe onrechtmatige daden op volle zee
Indien meer schepen betrokken waren (bij een externe onrechtmatige daad) en die
schepen voeren onder verschillende vlaggen werd in de periode voor de Act van 1995
het ‘algemene Engelse maritieme recht’ toegepast.85 Conflictregels spelen daarbij
geen rol omdat dit recht als internationaal eenvormig recht wordt gezien. Collins86

stelt daartoe:

‘Different principles apply, however in relation to what may be described as acts external
to the ship, as for example claims arising out of a collision between two ships flying
different flags, or where a ship damages maritime installations on the high sea. Such claims
were not, seemingly, governed by the common law choice of law rules, but by English
maritime law, such law being based on the common law of the sea as established by the
usage of mariners. It therefor follows that cases such as these are unaffected by the
provisions of Part III of the 1995 Act.
English maritime law will also apply to claims arising from damage done to fishing
installations and, apart from the application of the law laid down in international conven-
tions ratified by the United Kingdom, from injuries to submarine cables. (…)
There is the strongest ground for the assertion that collisions on the high seas, even though
either or both of the ships are foreign ships and even though both wear the same foreign
flag, since they take place outside the territorial jurisdiction of any State, are in an English
court to be treated as governed by English law, even apart from statutes and convention.
(…)
The general maritime law as administered by the English courts includes what is referred
to as “the rule of the road at sea”, i.e. the internationally recognized rules of navigation
which are “a part of the law of every sea-going nation.” But, for an English court, it also

85 Chartered Mercantile Bank of India v. Netherlands India Steam Navigation Co. (1883) 10 QBD
521; The Johnson Friedrich (1893) 1 Wm. Rob. 36, p. 37, 166 E.R. 487; The Wild Ranger (1862)
Lush. 553, 167 E.R. 249; The Leon (1881) 6 P.D. 148, p. 151; The Zollverein (1856) Swab. 96,
166 E.R. 1038; Lloyd v. Guibert (1856) L.R. 1 Q.B. 115, p. 125; The Gaetano and Maria (1882)
7 P.D. 137, p. 143 (C.A.); The Tojo Maru [1972] A.C. 242, p. 290-291. Zie ook: Tetley 1994, p.
463; Collier 2001, p. 238.

86 Collins 2000, p. 1537-1541.
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includes those principles of English law which determine the consequences of wrongful
acts in such matters as vicarious liability and damages.’

Op externe onrechtmatige daden op volle zee werd voor de inwerkingtreding van de
Act van 1995 geen conflictregel gehanteerd maar eenvoudig het Engelse maritieme
recht toegepast, ongeacht of de onrechtmatige daad enige band had met Engeland.
Nu art. 11 van de Act van 1995 ook voor externe onrechtmatige daden op volle zee
niet verwijst naar een toepasselijk nationaal recht, kan de Engelse rechter daarop nog
steeds zijn eigen recht toepassen. Deze regel die neerkomt op de toepasselijkheid van
de lex fori stemt overeen met de Nederlandse conflictregel voor aanraking tussen
schepen op volle zee uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Voor zowel de Nederland-
se als de Engelse oplossing geldt dat zij verlegenheidsoplossingen zijn bij gebrek aan
een beter alternatief.

5.5 Samenvatting van het oordeel over de doelmatigheid en rechtvaardigheid
van de WCOD bij toepassing op het zeeschip

De conflictregels uit de WCOD voldoen slechts ten dele wanneer zij worden toegepast
op het zeeschip. Aan het slot van dit deel zal daarom ter verbetering van het huidige
conflictenrecht een aanbeveling worden gedaan voor een aparte conflictregel voor
onrechtmatige daden waar een zeeschip bij betrokken is. Deze aanbeveling wordt met
het oog op de voorziene komst van Rome II vormgegeven als een artikel in Rome II.

Ten aanzien van interne onrechtmatige daden op volle zee is de toepassing van
de lex registrationis doelmatig en het verwijzingsresultaat van deze verwijzingsregel
rechtvaardig omdat deze conflictregel past bij het feit dat het zeeschip een zekere
afzonderlijke leefgemeenschap vormt. De toepassing van de lex loci delicti op interne
onrechtmatige daden binnen territoriale wateren is echter om twee redenen niet de
meest doelmatige en rechtvaardige conflictregel die voor handen is. De lex loci delicti
kent in de eerste plaats door het mobiele karakter van het zeeschip een element van
toeval waardoor het belang van de geschade persoon aan boord bij rechtszekerheid
niet wordt gediend. In de tweede plaats houdt de lex loci-delicti bij toepassing op
interne onrechtmatige daden geen rekening met het feit dat een zeeschip een afzonder-
lijke leefgemeenschap vormt waardoor vaak weinig verband bestaat tussen een gebeur-
tenis aan boord en de plaats waar het schip zich bevindt op het moment dat die
gebeurtenis zich voordoet. Het alternatief om altijd de lex registrationis toe te passen
op interne onrechtmatige daden ongeacht waar het schip zich bevindt, verdient de
voorkeur boven de wisselende toepasselijkheid van de lex loci delicti en de lex
registrationis. De toepassing van de lex registrationis op interne onrechtmatige daden
zorgt voor continuïteit en rechtszekerheid voor de betrokken personen en biedt een
duidelijk aanknopingspunt. Een nadeel aan de lex registrationis is echter wel dat het
recht voor de Nederlandse rechter minder toegankelijk kan zijn. De discussie over
de vraag of de lex loci delicti of de lex registrationis de voorkeur verdient heeft echter
aan belang ingeboet doordat in de WCOD de mogelijkheid van accessoire aanknoping
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is erkend. Door waar mogelijk bij interne onrechtmatige daden accessoir aan te knopen
bij een vervoersovereenkomst of arbeidsovereenkomst worden de doelen van het
conflictenrecht het beste verwezenlijkt.

Met betrekking tot externe onrechtmatige daden kan de lex registrationis zowel
niet doelmatig zijn doordat het naar verschillende rechtsstelsels kan wijzen, als van
weinig aanknopingswaarde zijn. De locus sine lege oplossing uit de WCOD voldoet
daarmee niet aan de eisen van doelmatigheid en rechtvaardigheid waaraan het inter-
nationaal privaatrecht behoort te voldoen indien deze wordt toegepast op externe
onrechtmatige daden.

Als gezegd worden in de WCOD uitzonderingen toegelaten op de toepassing van
de lex loci delicti. Deze uitzonderingsgronden bieden in tegenstelling tot bij de meeste
interne onrechtmatige daden echter geen oplossing voor de problemen waartoe toepas-
sing van de WCOD kan leiden bij toepassing op externe onrechtmatige daden. De
uitzonderingsgronden zullen zich bij externe onrechtmatige daden namelijk zelden
voordoen. Bij een onrechtmatige daad is het onwaarschijnlijk dat partijen na het
ontstaan van een geschil overeenstemming zullen bereiken over het toepasselijke recht.
Daarnaast is de kans klein dat partijen hun gewone verblijfplaats in dezelfde staat
hebben of dat zij reeds in een contractuele verhouding tot elkaar stonden.

De toepassing van het naar alle omstandigheden nauwst verbonden recht op externe
onrechtmatige daden op volle zee, zoals in de Nederlandse jurisprudentie gebruikelijk
was, verdient mijns inziens niet de voorkeur. De verwijzing naar het naar alle omstan-
digheden nauwst verbonden recht biedt partijen te weinig zekerheid om als hoofdregel
te dienen. Zelfs als een geschil aanhangig is gemaakt weten partijen in dat geval nog
niet welk recht de bevoegde rechter zal gaan toepassen. De lex fori biedt deze zeker-
heid daarentegen wel en verdient met het oog op deze rechtszekerheid de voorkeur
om als hoofdregel te worden gehanteerd. De lex fori heeft als bekend het nadeel dat
het weinig aanknopingswaarde kan hebben met het geschil. Bij gebrek aan een beter
alternatief zal dit mogelijke gebrek aan aanknopingswaarde echter moeten worden
geaccepteerd.






