
6 Rome II1

6.1 Totstandkomingsgeschiedenis

De Europese Unie stelt zich volgens art. 2 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie2 onder meer ten doel het vrije verkeer van personen te waarborgen en recht-
zoekenden in de andere lidstaten even gemakkelijk als in hun eigen land hun rechten
te kunnen laten gelden voor de rechtbanken en autoriteiten. Om dit doel te bereiken
dient het internationaal privaatrecht in burgerlijke en handelszaken op communautair
niveau geharmoniseerd te worden. De bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerleg-
ging zijn zowel voor contractuele als buitencontractuele vorderingen inmiddels uniform
geregeld. Deze regels zijn opgenomen in het EEX-Verdrag uit 1968 betreffende de
bevoegdheid van rechters en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen en de daarvoor sinds 1 maart 2001 in de plaats gekomen Verordening
‘Brussel I’ (EEX-Vo).3 Deze Europese uniformiteit op het gebied van de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging bestaat echter nog niet in dezelfde mate voor
het conflictenrecht. Het beginsel van rechtszekerheid vereist echter wel dat er ook
duidelijkheid omtrent het toepasselijke recht is. Sinds 1967 wordt daarom al gewerkt
aan de Europese codificatie van conflictregels. Op 23 juni 1972 is een eerste vooront-
werp van een Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op contractuele en niet-
contractuele verbintenissen ingediend. De toetreding in 1973 van het Verenigd Konink-
rijk, Ierland en Denemarken tot de EEG vertraagde deze werkzaamheden echter en
daarom werd in maart 1978 besloten de werkzaamheden te beperken tot contractuele
verbintenissen om de onderhandelingen binnen een redelijke termijn te kunnen beëin-
digen. Daarna zou pas verder gegaan worden met een verdrag voor de niet-contractuele
verbintenissen. In juni 1980 werd het Verdrag inzake het recht dat van toepassing

1 De tekst van het voorstel van de Commissie en de amendementen door het Europees Parlement
zijn te vinden via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.

2 Zie www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, PB L 12 van 16 januari 2001,

p. 1, die het Verdrag van Brussel van 1968 vervangt, waarvan de geconsolideerde versie is gepubli-
ceerd in PB C 27 van 26 januari 1998, p. 1. Zie ook: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober
2005.
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is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO)4 voor ondertekening opengesteld. Het
EVO is vervolgens op 1 april 1991 in werking getreden.5

In februari 1998 deed de Raad aan de lidstaten een vragenlijst toekomen in verband
met een ontwerpverdrag inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele
verbintenissen. De Commissie heeft toen in het kader van het Grotius-programma
een project gefinancierd dat was voorgesteld door de Groupe Européen de Droit
International Privé (‘Gedip’). Dit project is afgerond met een ontwerpverdrag.6 Er
bestonden toen twee ontwerpen naast elkaar, een door het Oostenrijkse voorzitterschap
ingediend ontwerp en het door Gedip voorbereide ontwerp. Beide voorwerpen zijn
meegenomen voor het ontwerpen van een Verordening betreffende het conflictenrecht
voor niet-contractuele verbintenissen. Op grond van art. 8 van het Gedip voorstel
hebben partijen de bevoegdheid het op hen toepasselijke recht te kiezen.7 Indien
partijen geen geldige rechtskeuze hebben gemaakt, dient het toepasselijke recht te
worden bepaald aan de hand van de conflictregels uit art. 3. In art. 3 van het Gedip
ontwerp is bepaald:

‘1. A non-contractual obligation arising out of a harmful event shall be governed by the
law of the country with which it is most closely connected.
2. When the author of the damage or injury and the person who suffers damage or injury
are habitually resident in the same country at the time of the harmful event, it shall be
presumed that the obligation is most closely connected with that country.
3. When the author of the damage or injury and the person who suffers the damage or
injury are habitually resident in different countries at the time of the harmful event, and
the event which caused or is likely to cause the damage or injury and the damage or injury
occurred or are likely to occur in the same country, it shall be presumed that the obligation
is most closely connected with the latter country.
4. The presumptions in paragraphs 2 and 3 shall be disregarded if it appears from the
circumstances as a whole that the obligation is more closely connected with another country.
5. In determining the country which has the closest connection, regard shall be had to any
pre-existing or contemplated relationship between the parties.’

Het voorstel van Gedip wijst in art. 3 lid 1 het recht van het land waarmee het schade-
brengend feit het nauwst is verbonden als toepasselijk recht aan. Dit vermoeden wordt
vervolgens in de volgende leden van art. 3 geconcretiseerd met weerlegbare vermoe-

4 Voor de tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd door de verschillende toetredingsverdragen en de
bijgevoegde verklaringen en protocollen, zie de geconsolideerde versie in PB C 27 van 26 januari
1998, p. 34. Zie ook: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.

5 Het EVO geldt naast voor Nederland ook voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Grieken-
land, Ierland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

6 De tekst van het Gedip ontwerp is beschikbaar op het volgende adres: http://www.drt.ucl.ac.be/gedip;
geraadpleegd in oktober 2005. Het voorstel is ook gepubliceerd in NILR 1998, p. 465-471. Zie
hierover: Strikwerda 2000b, p. 774-780 en de Nota naar aanleiding van het verslag van 30 januari
2001 bij de WCOD, Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 6-7.

7 In art. 8 van het Gedip voorstel is gesteld: ‘The parties may choose the law applicable to a non-
contractual obligation by an agreement entered into after the dispute has arisen. This choice must
be express. It shall not adversely affect the rights of third parties.’
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dens. De verbintenis uit onrechtmatige daad wordt vermoed het nauwst verbonden
te zijn met het land waar ten tijde van het schadebrengend feit zowel de dader als
de benadeelde hun gewone verblijfplaats hebben. Als dader en benadeelde niet hun
gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, wordt het recht van het land waar
de daad en de schade zich hebben voorgedaan of dreigen zich te zullen voordoen,
vermoed het nauwst verbonden te zijn.8

Op 22 juli 2003 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening
Rome II. Dit voorstel is onderworpen aan de co-decisie procedure.9 Op 27 juni 2005
heeft het Europees Parlement zijn mening gegeven over dit voorstel.10 Het Europees
Parlement heeft een reeks amendementen op het voorstel voorgesteld. Na uitvoerige
consultaties zal het voorzitterschap een compromis voorstel indienen bij de Raad.
Indien de Raad het voorstel niet accepteert, zal het voorstel terug gaan naar het
Parlement voor een tweede lezing.

Het formeel en materieel toepassingsgebied en de inhoud van het voorstel van
de Commissie en de daarop door het Parlement gemaakte amendementen, worden
onderzocht teneinde een antwoord te kunnen geven op de vraag welke conflictregels
het beste gehanteerd kunnen worden bij een onrechtmatige daad met het zeeschip.

6.2 Toepassingsgebied Rome II

6.2.1 Ontwerp-Rome II vervangt de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Na de inwerkingtreding van Rome II zullen de conflictregels uit deze Verordening
in de plaats treden van conflictregels voor buitencontractuele verbintenissen uit
nationale bron. Dit vloeit voort uit het feit dat communautaire verwijzingsregels die
zijn neergelegd in een Verordening prevaleren boven nationale verwijzingsregels.
Vanzelfsprekend is dat Rome II in ieder geval zal prevaleren boven de huidige
verwijzingsregels uit nationale bron voor de onrechtmatige daad zoals voor Nederland
neergelegd in de WCOD. Meer opzien baart echter de conclusie dat de verwijzings-
regels uit Rome II ook zullen prevaleren boven art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
nu Rome II de toepassing op aanraking tussen schepen niet uitsluit. Rome II zal
toepasselijk zijn op alle vormen van buitencontractuele aansprakelijkheid waarbij een
zeeschip kan zijn betrokken zoals aanvaring met en zonder aanraking, schadevaring
aan andere zaken dan schepen, vervuiling, brand of explosie, het weigeren om verloren
lading of een wrak op te ruimen en ongevallen aan boord, mits daarvoor geen inter-
nationaal eenvormige regels van toepassing zijn uiteraard. De verwachting is dat in

8 Strikwerda noemt als voordeel van deze uitzondering dat geen aparte voorziening nodig is voor
het probleem van de locus sine lege. Als partijen niet in een zelfde land zijn gevestigd en de
onrechtmatige daad doet zich bijvoorbeeld voor aan boord van een schip op volle zee, dan kan het
toepasselijk recht bepaald worden aan de hand van het beginsel van nauwst betrokkenheid in plaats
van ficties omtrent de plaats van handeling. Strikwerda 2000b, p. 775.

9 De tekst van het voorstel is te vinden via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
10 De inhoud van de amendementen is te raadplegen via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
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het nieuw in te voeren Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek de conflictregels uit Rome
II zullen worden opgenomen en dat de WCOD zal komen te vervallen.

6.2.2 Formeel toepassingsgebied

Rome II kent (vooralsnog) een universeel formeel toepassingsgebied.11 Deze univer-
sele formele toepasselijkheid betekent dat de rechter van een lidstaat de conflictregels
uit de Verordening moet toepassen indien de Verordening ook materieel toepasselijk
is. Voor afzonderlijke conflictregels voor onrechtmatige daden die ook verbanden
hebben met andere staten dan de lidstaten is geen plaats meer.12

6.2.3 Materieel toepassingsgebied

Het materieel toepassingsgebied van het Rome II staat beschreven in art. 1. Rome
II heeft betrekking op verbintenissen in burgerlijke en handelszaken. Binnen de
werkingssfeer van de Verordening vallen alle niet-contractuele verbintenissen, met
uitzondering van die welke in art. 1 lid 2 zijn vermeld. In tegenstelling tot de WCOD
heeft Rome II naast de onrechtmatige daad ook betrekking op andere buitencontractuele
vorderingen zoals vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde
betaling.

6.3 Inhoud

6.3.1 Als hoofdregel is de lex locus delicti toepasselijk

In Rome II wordt de rechtskeuzebevoegdheid van partijen voorop gesteld. Deze
bevoegdheid uit Rome II is echter beperkter dan de bevoegdheid die in de WCOD
wordt geboden. In het voorstel van de Commissie is een rechtskeuze bijvoorbeeld
alleen achteraf mogelijk. Het Parlement gaat ook uit van een rechtskeuze achteraf
maar biedt onder omstandigheden commerciële partijen wel de mogelijkheid een
rechtskeuze vooraf te doen. Indien partijen geen rechtkeuze hebben gemaakt, geldt
als hoofdregel uit Rome II dat het recht van toepassing is van de plaats waar de directe
schade wordt geleden. Ingeval van een meervoudige locus geldt dus het recht van
het Erfolgsort. In tegenstelling tot de WCOD maakt Rome II hierop geen uitzondering
indien de schadelijke inwerking in een bepaald land niet was te voorzien.

Uit de Toelichting13 van de Commissie bij het ontwerp-Rome II blijkt dat de
inhoud van de conflictregels uit ontwerp-Rome II geschoeid zijn op recente conflict-

11 Art. 2 ontwerp-Rome II.
12 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 10-11.
13 Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 12-13.
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regels uit nationale bron. De Toelichting verwijst daarbij onder meer naar de gecodifi-
ceerde conflictregels van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland.
In de Toelichting wordt gesteld dat de oplossing uit art. 3 lid 1, inhoudende dat in
beginsel de lex loci delicti toepasselijk is, beantwoordt aan het streven naar rechts-
zekerheid. Daarnaast blijkt dat de voorgestelde regel tot stand is gekomen na een
afweging van verschillende belangen. De Commissie overweegt namelijk:

‘Er is eveneens voldaan aan de doelstelling een redelijk evenwicht te vinden tussen de
tegengestelde belangen van de partijen. De Commissie heeft niet gekozen voor de in beginsel
voor het slachtoffer gunstigste oplossing, namelijk hem de mogelijkheid bieden om het voor
hem gunstigste recht te kiezen. Zij meent immers dat een dergelijke basisregel de legitieme
verwachtingen van de benadeelde zou overstijgen en opnieuw zou leiden tot rechtsonzeker-
heid, wat in strijd is met de algemene doelstelling van de voorgestelde verordening. De
oplossing van art. 3 vormt dan ook een compromis tussen twee uitersten, met name de
toepassing van het recht van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis enerzijds en de
aan het slachtoffer toegekende keuzemogelijkheid anderzijds.’

Tenslotte verantwoordt de Commissie haar keuze voor de lex loci delicti, waarbij onder
de locus het Erfolgsort wordt verstaan, met een verwijzing naar de veranderde opvattin-
gen inzake wettelijke aansprakelijkheid. De Commissie stelt dat deze niet gericht is
op het bestraffen van schuldige gedragingen: maar vooral op het vergoeden van
geleden schade.

Op de hoofdregel wordt in het Commissievoorstel een uitzondering gemaakt voor
het geval dat de aansprakelijk gestelde persoon en de geschade persoon hun gewone
verblijfplaats in dezelfde staat hebben. Indien op grond van alle omstandigheden van
het geval echter duidelijk is dat een staat duidelijk nauwer verbonden is dan de staat
als bedoeld in art. 3 lid 1 of 2, geldt het recht van de staat die duidelijk nauwer
verbonden is met de zaak. Een van de factoren waarop een dergelijke duidelijk
nauwere betrokkenheid op kan zijn gebaseerd is een reeds bestaande rechtsverhouding
tussen partijen. Hierin herkent men de accessoire aanknoping. Zowel de Commissie
als het Parlement hebben in Rome II een regel opgenomen op grond waarvan in
uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden van het op grond van de hoofdregels
toepasselijke recht indien een ander recht op grond van alle omstandigheden van het
geval een duidelijk nauwere band met de situatie heeft.

Voor een aantal specifieke onderwerpen staan in Rome II afzonderlijke regels.
De Commissie en het Parlement verschillen echter van mening over de vraag voor
welke onderwerpen bijzondere regels zouden moeten gelden. De Commissie stelt voor
bijzondere regels op te nemen voor productaansprakelijkheid, oneerlijke handelspraktij-
ken, schade aan het milieu, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en inbreuk op
privacy rechten. Het Parlement wenst daarentegen een bijzondere regel voor schade
als gevolg van industriële acties zoals staking. Voor zeeschepen is in de eerste plaats
de conflictregel voor milieuaansprakelijkheid van belang waarin het slachtoffer een
keuzemogelijkheid wordt geboden tussen het recht van de plaats van de schade en
het recht van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In de tweede plaats
is de conflictregel voor industriële acties belangrijk voor het zeeschip. Deze conflict-
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regel is opgenomen naar aanleiding van het eerdergenoemde DFDS/SEKO-arrest14 en
verwijst naar het recht van de plaats van de actie, tenzij partijen een gemeenschap-
pelijke woonplaats hebben. Mijns inziens moet deze conflictregel zo worden gelezen
dat voor stakingen aan boord de plaats van actie wordt vervuld door de staat van te-
boekstelling van het schip. Hierbij bestaat echter de mogelijkheid van accessoire aan-
knoping bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. Op solidariteitsstakingen
van bijvoorbeeld dokwerkers is gewoon het recht van de havenstaat toepasselijk.

6.3.2 Locus sine lege

De aanwijzing van het nauwst verbonden recht in eerdere Europese voorstellen had
als voordeel dat zich geen problemen voordoen indien de locus delicti zich buiten
het territoir van een staat bevindt. Aan de hand van alle andere aanknopingspunten
van het incident kan het nauwst verbonden recht worden gevonden. Nu de lex loci
delicti echter weer de hoofdregel is geworden, kan het probleem van de locus sine
lege zich weer voordoen indien de directe schade wordt gelden op volle zee. In het
voorstel van de Commissie stond voor dit probleem in art. 18 een oplossing die
overeenstemt met art. 1 van de WCOD.15 Voor onrechtmatige daden aan boord van
een schip op volle zee werd verwezen naar de lex registrationis. In de Toelichting16

bij het voorgestelde artikel stelt de Commissie:

‘De tekst die door de Commissie in het kader van de schriftelijke raadpleging van mei 2002
werd voorgesteld, bevatte een bijzondere collisieregel. Een van de moeilijkheden met deze
regel betrof de diversiteit van de bedoelde gevallen. Het is immers niet zeker dat eenzelfde
regel tegelijk geschikt is voor een aanvaring tussen twee schepen in volle zee, de explosie
van een elektronisch apparaat of de onderbreking van de communicatie in een vliegtuig
in volle vlucht, de vervuiling door een schip in volle zee, enz.
De ingediende bijdragen hebben de Commissie bewust gemaakt van het feit dat de voor-
gestelde regel te gemakkelijk zou leiden tot de toepassing van het recht van een goedkope
vlaggenstaat, welke oplossing in strijd is met de meer algemene doelstellingen van het
communautaire wetgevingsbeleid. In veel bijdragen werden vraagtekens geplaatst bij de
meerwaarde van een regel die, zodra er twee of meer rechtsstelsels in het geding zijn zoals
bij collisie het geval is, enkel verwijst naar het beginsel van de nauwste banden.
In plaats van een bijzondere regel in te voeren, bevat art. 18 een definitie van het begrip
“grondgebied van een Staat”. Deze oplossing berust op de overweging dat het redelijke
evenwicht tussen de verschillende belangen, dat tot stand is gebracht door de verschillende
collisieregels in de voorgestelde verordening, ook moet worden gewaarborgd wanneer een
of meer aanknopingspunten zijn verbonden met gebieden waar geen territoriale soevereiniteit
geldt. Bijgevolg zijn de algemene regel van art. 3 en de bijzondere collisieregels van
toepassing.

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

15 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II, (COM/2003/0427), p. 30.
16 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 30.
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De definities in de voorgestelde tekst zijn gebaseerd op art. 1 van de Nederlandse wet van
11 april 2001 houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad.’

In deze Toelichting valt op dat de Europese wetgever zich bij het ontwerpen van art.
18 ontwerp-Rome II als oplossing voor het locus sine lege probleem art. 1 van de
WCOD tot voorbeeld heeft gesteld. Uit deze Toelichting bij het voorstel voor ontwerp-
Rome II kan voorts worden afgeleid dat een verwijzing naar het nauwst verbonden
recht indien het Erfolgsort (locus delicti) zich op volle zee bevindt, in principe onge-
wenst is geacht. Aan de andere kant is echter ook opgemerkt dat verwijzing naar het
recht van het land waar het schip is geregistreerd ook nadelen kent. Genoemd wordt
onder meer de kans dat daardoor het recht van een ‘goedkope vlag’ land toepasse-
lijk is.

Merkwaardig genoeg is dit artikel later door het Parlement geschrapt. Als gevolg
van het schrappen van deze bepaling wordt in Rome II dus geen oplossing geboden
voor onrechtmatige daden waarbij de directe schade wordt geleden op volle zee. De
enige mogelijkheid om via Rome II toch tot een toepasselijk recht te komen is door
gebruik te maken van eerdergenoemde exceptie van nauwere verbondenheid. Strikt
genomen is er natuurlijk geen sprake van nauwere verbondenheid omdat er geen ander
toepasselijk recht is waarmee wordt vergeleken. Door op deze wijze het toepasselijke
recht te vinden op de aansprakelijkheid voor schade op volle zee komt men tot een
oplossing die afwijkt van de huidige Nederlandse conflictregel voor aanraking tussen
schepen op volle zee. In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt daarvoor immers
verwezen naar de lex fori in plaats van naar het nauwst verbonden recht. Mijn voorkeur
gaat uit naar de toepassing van de lex fori als hoofdregel op de aansprakelijkheid voor
schade tengevolge van externe onrechtmatige daden op volle zee. Bij een onrechtmati-
ge daad op volle zee bestaan vaak meer of minder nauwe verbindingen met vele
verschillende Staten. Voor de duidelijkheid en voorspelbaarheid van het toepasselijke
recht verdient het in die gevallen aanbeveling een conflictregel als hoofdregel te
hanteren die eenduidig aangeeft welk recht in beginsel toepasselijk is. Dit neemt niet
weg dat er situaties kunnen bestaan waarin er juist wel een staat is die duidelijk nauwer
is verbonden met de situatie, bijvoorbeeld de staat waar het schip teboek staat, de
staat van de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats of de staat waarvan het recht
toepasselijk is op de vervoerovereenkomst of de arbeidsovereenkomst. Voor die
gevallen bieden de voorgestelde regels uit Rome II betreffende de gevolgenuitzondering
en de exceptie ingeval er een duidelijk nauwere band is met een andere staat voldoende
mogelijkheden.

6.3.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van Rome II op het
zeeschip en aanbeveling tot verbetering

Geconcludeerd kan worden dat, indien geen eenvormige verdragsregels toepasselijk
zijn, Rome II het toepasselijke recht aanwijst op alle maritieme onrechtmatige daden
waaronder ook de aanraking tussen schepen. In Rome II wordt evenmin als in de
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WCOD onderscheid gemaakt tussen interne en externe onrechtmatige daden. Rome
II verwijst voor onrechtmatige daden die schade veroorzaken binnen territoriale wateren
naar het recht van de staat waar de schade wordt geleden. Indien de schade wordt
geleden op volle zee verwijst de hoofdregel uit Rome II niet naar een toepasselijk
nationaal recht. In dat geval zal aan de hand van de nauwst verbondenheidexceptie
het toepasselijke recht aan de hand van alle omstandigheden van het geval gevonden
moeten worden. Met het oog op het bijzondere karakter van het zeeschip en de
veelheid aan belangen die daarbij betrokken zijn, verdient het aanbeveling aan Rome
II een aparte conflictregel op te nemen voor onrechtmatige daden waarbij een zeeschip
is betrokken. Dit artikel zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

1. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor schade welke is veroorzaakt door
een schip in de binnenwateren of in de territoriale wateren van een Staat wordt beheerst
door het recht van die Staat; de aansprakelijkheid voor schade op volle zee wordt beheerst
door het recht van de Staat waar de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is op de aansprakelijkheid uit een onrecht-
matige daad die zich voordoet aan boord van een schip en alleen gevolgen heeft voor
personen en zaken aan boord van dat schip, het recht toepasselijk van de Staat waar dat
schip teboek staat of waardoor het van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document
is voorzien, ongeacht waar dat schip zich ten tijde van de schadeveroorzaking bevindt.
Bij gebreke van een teboekstelling, een zeebrief of een daarmee gelijk te stellen document
is het recht toepasselijk van de Staat waarvan de eigenaar van dat schip onderdaan is.

In lid 2 wordt verwezen naar het recht van de staat van teboekstelling. Welke teboek-
stelling hiermee wordt bedoeld, hangt af van de omstandigheden van het geval. Het
doel van de conflictregel is tot een nauw verbonden recht te komen. Indien een
vordering uit een interne onrechtmatige daad jegens de scheepseigenaar wordt inge-
diend zal daarom het recht van de staat van het eigenaarsregister toepasselijk zijn
en wanneer een vordering uit interne onrechtmatige daad jegens de rompbevrachter
wordt ingediend, zal het recht van de staat van het rompbevrachtingsregister toepasse-
lijk zijn. Indien een vordering jegens een ander dan de scheepseigenaar of de romp-
bevrachter wordt ingediend, moet daarom aan de hand van de omstandigheden van
het geval worden bepaald welke teboekstelling het nauwst met de zaak is verbonden.

De bepalingen de gevolgenuitzondering en de nauwer verbondenheid exceptie
dienen mijns inziens gewoon toepasselijk te zijn op het zeeschip.



7 Conclusie uit deel II ten aanzien van de centrale
vraag

Het doel van conflictregels bestaat uit het op rechtvaardige en doelmatige wijze
aanwijzen van het toepasselijke recht. Dit doel kan alleen worden bereikt indien de
conflictregel het resultaat is van een gebalanceerde afweging van alle belangen die
bij een geval betrokken zijn.

In dit deel is gebleken dat het bijzondere karakter van het zeeschip tot gevolg
heeft dat voor het op rechtvaardige en doelmatige wijze vinden van het toepasselijke
recht op een onrechtmatige daad waarbij een zeeschip is betrokken, andere aan-
knopingsfactoren dienen te worden gehanteerd dan voor onrechtmatige daden aan
land.

Het mobiele karakter van het zeeschip doet zich gelden bij onrechtmatige daden.
De toepassing van de gewone conflictregel voor de onrechtmatige daad die verwijst
naar de lex loci delicti leidt niet tot de aanwijzing van een toepasselijk recht indien
de onrechtmatige daad zich voordoet op volle zee. In art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht is voor dit probleem een passende oplossing gevonden door de lex fori als
toepasselijk recht aan te wijzen op de aansprakelijkheid voor een aanraking tussen
schepen op volle zee. In de WCOD is daarentegen een oplossing geboden voor
onrechtmatige daden op volle zee die niet voldoet aan de eisen die het zeeschip aan
het conflictenrecht stelt. De aanwijzing van de lex registrationis op onrechtmatige
daden op volle zee is in de eerste plaats niet doelmatig indien meer schepen bij de
onrechtmatige daad zijn betrokken en kan in de tweede plaats bij externe onrechtmatige
daden leiden tot een toepasselijk recht waar de geschade persoon niet of nauwelijks
een band mee heeft. Het mobiele karakter van het zeeschip vraagt daarom om toepas-
sing van de lex fori op externe onrechtmatige daden op volle zee.

Het gegeven dat een zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leefgemeenschap
vormt, doet zich gelden bij interne onrechtmatige daden. De toepassing van de gewone
conflictregel voor de onrechtmatige daad die verwijst naar de lex loci delicti is niet
doelmatig en rechtvaardig bij toepassing op interne onrechtmatige daden als gevolg
van het veelal ontbreken van een nauwe band tussen de onrechtmatige daad en het
recht van de staat waar het schip zich bevindt. Het feit dat het zeeschip in zekere zin
een afzonderlijke leefgemeenschap vormt, vraagt daarom om toepassing van de lex
registrationis op interne onrechtmatige daden.

De bijzondere eigenschap van het zeeschip dat het een registratie kent, biedt een
extra aanknopingsmogelijkheid. Aanknoping aan de registratie bij interne onrechtmatige
daden heeft als voordeel boven de de plaats waar het schip zich bevindt dat het een
meer continu karakter heeft.






