
1 Inleiding

1.1 Wat is beperking van aansprakelijkheid?

Met beperking van aansprakelijkheid wordt bedoeld de bevoegdheid van de schulde-
naar om onder voorwaarden zijn aansprakelijkheid tot een bepaald maximumbedrag
te limiteren waardoor hij niet voor het bedrag van zijn gehele schuld aansprakelijk
is.1 Er bestaan twee soorten beperking van aansprakelijkheid. In de eerste plaats
bestaat er zogenaamde individuele limitatie, ook wel eenheidsbeperking of unit
limitation genoemd. Dit betreft de beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder
per vervoerde persoon2 of per eenheid vervoerde lading. Deze bevoegdheid kan uit
een internationale regeling, zoals de Hague Visby Rules,3 of uit een wet voortvloeien,
maar ook uit een overeenkomst.

De tweede soort van beperking van aansprakelijkheid is de global limitation.
Hieronder wordt verstaan de bevoegdheid die bij verdrag of wet aan iemand wordt
verleend om zijn aansprakelijkheid te beperken voor alle bij dat verdrag of die wet
aangewezen vorderingen die zijn ontstaan naar aanleiding van een zelfde gebeurtenis.4

Global limitation kan betrekking hebben op zowel contractuele als buitencontractuele
vorderingen. Het is mogelijk dat een vervoerder eerst een beroep op unit limitation
kan doen en vervolgens nog een beroep op global limitation om de aansprakelijkheid
nog verder te beperken.5 Het vervolg van dit deel heeft alleen betrekking op het
toepasselijke recht op de global limitation omdat global limitation in tegenstelling

1 Cleton 1994, p. 308-310; Cleton 1998, p. 5-6.
2 Voor wat betreft het vervoer van personen gelden in het Nederlandse recht geen eenvormige regels

nu het Koninkrijk der Nederlanden geen partij is bij het Verdrag van Athene. Onder het verdrag
van Athene wordt verstaan: ‘Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea’, 1974 (Athens, 13 December 1974); Protocol of 1976 to amend the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (London, 29
March 1990); Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Pas-
sengers and their Luggage by Sea, 1974 (London, 29 March 1990); Protocol of 1 November 2002
to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their luggage. Zie ook:
International Transport Treaties.

3 Convention for the unification of certain rules of law relating bills of lading as amended by the
Protocol done at Brussels on 23 February 1968 (Hague Visby Rules). De Hague Visby Rules zijn
in werking getreden op 23 juni 1977. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Hague Visby Rules
geratificeerd op 26 april 1982. Zie ook: International Transport Treaties.

4 Cleton 1998, p. 5. Zie ook: De Vries 1990, p. 15-19.
5 Zie: Kamerstukken II 1986/87, 19 768, 19 769 en 19 770, nr. 6; Parlementaire Geschiedenis van

Boek 8 BW, 1992, p. 662.
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tot eenheidsbeperking een typisch zeerechtelijk onderwerp is terwijl unit limitation
in veel meer rechtsgebieden voorkomt. Global limitation is in beginsel een recht van
de scheepseigenaar, terwijl eenheidsbeperking een recht is van de vervoerder.

1.2 Doel van dit deel

Het doel van dit deel is meer inzicht te geven in de internationaal privaatrechtelijke
aspecten van global limitation. Daartoe wordt begonnen met een analyse van de
verhoudingen tussen verschillende eenvormige regels, tussen eenvormige regels en
conflictregels en tussen verschillende conflictregels voor global limitation. Vervolgens
zal worden onderzocht hoe een recht op beperking van aansprakelijkheid kan worden
verwezenlijkt. Hierbij spelen twee aspecten een rol. In de eerste plaats is van belang
de eventueel verplichte fondsvorming als voorwaarde om de aansprakelijkheid te
mogen beperken. In de tweede plaats speelt de bevoegdheid van de rechter om te
oordelen over een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid. Ten derde speelt een
belangrijke rol de vraag in hoeverre een gevormd fonds of een beslissing inzake een
beperkingsverzoek in een andere staat moet worden erkend. Uit de analyse van de
toepassingsgebieden van de verschillende beperkingsverdragen zal blijken dat niet
alle aspecten van global limitation door eenvormig recht worden beheerst. Als gevolg
hiervan kunnen conflictregels nog een rol spelen. Onderzocht zal daarom worden of
de bestaande conflictregels een doelmatige en rechtvaardige regeling van de problema-
tiek van de global limitation bieden. Indien de huidige conflictregels niet aan dat doel
beantwoorden, zal een conflictregel worden geformuleerd die wel past bij de bijzondere
eigenschappen van global limitation.

1.3 Probleemstelling en plan van behandeling

De mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken, is van groot belang in de zee-
scheepvaart vanwege de aanzienlijke schade die zich daarbij kan voordoen. Om reden
van dit belang zijn er verschillende internationale beperkingsregimes ontwikkeld. In
dit deel wordt antwoord gegeven op vragen naar de toepasselijkheid van de verschillen-
de global limitationregimes. Daartoe dienen na een inventarisatie van de verschillende
verdragen verschillende vragen te worden beantwoord. De belangrijkste internationale
regelingen die op dit terrein zijn ontworpen, zijn de:
- International convention for the unification of some rules relating to the limitation

of the liability of owners of sea-going vessels, Brussel, 25 augustus 1924 (Brussels
Beperkingsverdrag van 1924);6

6 Het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 is in werking getreden op 2 juni 1931. Het Koninkrijk
der Nederlanden is nooit partij geweest bij dit verdrag.
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- International Convention relating to the limitation of the liability of owners of
sea-going ships, Brussel 1957 (Brussels Beperkingsverdrag van 1957 of BBV
1957);7

- Convention on the limitation of liability for maritime claims 1976 (Londens
Limitatieverdrag van 1976 of LLMC 1976);8

- Convention on the limitation of liability for maritime claims as amended by the
1996 Protocol (Londens Limitatieverdrag van 1996 of LLMC 1996);9

- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, Brussel 1969 as
amended by the 1992 Protocol (CLC van 1992);10

- Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear
Material, 1971 (Nuclear-verdrag);11

- International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection
with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS-
verdrag);12

- International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001
(Bunkerverdrag).13

Na deze inventarisatie kunnen het toepassingsgebied en de inhoud van de eenvormige
limitatieverdragen worden geanalyseerd. Het toepassingsgebied en de inhoud van de
algemene limitatieverdragen staan centraal in het tweede hoofdstuk. De bijzondere
limitatieverdragen worden onderzocht in het derde hoofdstuk.

7 International Convention relating to the limitation of the liability of owners of sea-going ships, Brussel
10 oktober 1957, Trb. 1958, 46. Het verdrag is in werking getreden op 31 mei 1968. Het Koninkrijk
der Nederlanden heeft het verdrag geratificeerd op 10 december 1965. Het verdrag gold aanvankelijk
alleen voor het Koninkrijk binnen Europa maar is later uitgebreid tot Aruba. Het Koninkrijk der
Nederlanden is geen partij bij het protocol van 1979. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het
verdrag opgezegd per 1 september 1989. De opzegging geldt niet voor Aruba. Zie ook: International
Transport Treaties.

8 Het Londens Limitatieverdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. De tekst van
het verdrag is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het Koninkrijk
der Nederlanden is toegetreden bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 op 15 mei 1990. Het
verdrag is in het Koninkrijk in werking sinds 1 september 1990.
Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in Nederland. De tekst van het verdrag is
te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties.

9 Het protocol van 1996 is in werking getreden op 13 mei 2004. De tekst van het protocol van 1996
is te vinden in Trb. 1997, 300. Zie ook: International Transport Treaties.

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

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

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

13 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunker Conven-
tion). Zie ook: International Transport Treaties. Dit verdrag is nog niet in werking getreden.
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De volgende vraag die wordt beantwoord heeft betrekking op de verhoudingen
tussen de verschillende eenvormige verdragen. In hoofdstuk vier worden de regels
uiteengezet voor samenloop van verdragen zoals neergelegd in art. 30 van het Weens
Verdragenverdrag,14 gevolgd door een schematische weergave van alle mogelijke
verhoudingen tussen de limitatieverdragen waarbij wordt aangegeven welk verdrag
in de te onderscheiden situaties van toepassing is. Uit de analyse van de toepassings-
gebieden van de verdragen zal blijken dat de rechters van een verdragsstaat het
Brussels Beperkingsverdrag en het Londens Limitatieverdrag in beginsel zowel
toepassen ten opzichte van mede-verdragsstaten als ten opzichte van staten die geen
partij zijn bij het verdrag. Uit de analyse van de inhoud van de verdragen zal blijken
dat de voorwaarden voor limitatie en de hoogte van de limieten per verdrag verschillen,
dat het voor verdragsstaten mogelijk is bepaalde afwijkingen15 van een verdrag te
maken in hun nationale recht en dat de interpretatie van verdragsbegrippen per staat
kan verschillen. Dit heeft tot gevolg dat het voor de uitkomst van een verzoek om
beperking van aansprakelijkheid verschil maakt in welke staat dit verzoek wordt
ingediend. De vraag in hoeverre grenzen worden gesteld aan forumshopping wordt
beantwoord in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op de
vraag onder welke voorwaarden een rechter een in een andere staat gegeven beper-
kingsbeslissing of een in een andere staat gevormd fonds dient te erkennen. Uit de
schematische weergave uit hoofdstuk vier zal blijken dat er leemtes bestaan tussen
de verschillende beperkingsverdragen. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid
voor olievervuiling op volle zee. In die gevallen is de aansprakelijkheid in beginsel
onbeperkt. Het is echter mogelijk dat in nationaal recht alsnog een recht op beperking
wordt geboden. Welk nationaal recht in een gegeven geval toepasselijk is op het
beperkingsverzoek dient te worden bepaald aan de hand van de conflictregels van
het forum. Conflictregels zijn ook van belang indien een beperkingsverdrag een
bepaald onderwerp niet regelt omdat een verdragsstaat gebruik heeft gemaakt van
de mogelijkheid om de toepassing van het verdrag op dat onderwerp voor te behouden.
Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om het Londens Limitatieverdrag niet toe
te passen op de aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten. Indien de
forumstaat van dit voorbehoud gebruik maakt, gelden geen eenvormige regels voor
de beperking van aansprakelijkheid voor wrakopruimingskosten. De vraag welk
nationaal recht bij gebrek aan eenvormige regels bepaalt of een dergelijke aansprake-
lijkheid kan worden beperkt, dient eveneens te worden aangewezen door conflictregels.
Met betrekking tot het Londens Limitatieverdrag bestaat voor verdragsstaten de
mogelijkheid om in afwijking van het verdrag fondsvorming als voorwaarde te stellen

14 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen 23 mei 1969, Trb. 1972, 51, opnieuw geplaatst
in Trb. 1985, 79. Het Koninkrijk der Nederlanden is bij het verdrag toegetreden op 9 april 1985
en het verdrag is voor het gehele Koninkrijk in werking getreden op 9 mei 1985.

15 Het LLMC verdrag staat verdragsstaten bijvoorbeeld toe op bepaalde punten van het verdrag af
te wijken. Deze punten betreffen onder meer art. 6 lid 3; art. 15 lid 2 en 3 en art. 18 jo. art. 2 lid 1
sub d en e. Deze toegestane afwijkingen hebben betrekking op de rangorde van vorderingen uit
schade aan havenwerken, op binnenvaartschepen en schepen kleiner dan 300 ton, op situaties waarbij
alleen eigen onderdanen betroken zijn en op vorderingen uit wrak- en ladingopruiming.
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voor het recht op beperking. Ook door deze afwijkingsmogelijkheid tussen het natio-
nale recht van verschillende staten blijft het belang van conflictregels ter aanwijzing
van het toepasselijke nationale recht bestaan. Het conflictenrecht heeft dus om verschil-
lende redenen, ondanks het bestaan van eenvormige regels, een taak behouden op
het terrein van de beperking van aansprakelijkheid. De rol van het conflictenrecht
is echter wel in belangrijke mate ingeperkt door het bestaan van eenvormige verdragen.
De vraag welke conflictregels de Nederlandse rechter voor global limitation hanteert
en de vraag of deze conflictregels tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresul-
taat leiden, staan centraal in hoofdstuk 8. Een conflictregel kan niet tot een rechtvaar-
dig en doelmatig verkiezingsresultaat leiden wanneer deze conflictregel geen rekening
houdt met het karakter van de rechtsverhouding waarop het toepasselijke recht wordt
aangewezen. Om rekening te kunnen houden met het bijzondere karakter van global
limitation dienen de eigenschappen van global limitation te worden gekend. Daarom
wordt nu eerst ingegaan op de oorsprong, de ratio en het bijzondere maritieme karakter
van global limitation.

1.4 Oorsprong van het recht op global limitation16

Het recht op beperking van aansprakelijkheid vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen
op het vasteland van Europa. Bepalingen omtrent beperking van aansprakelijkheid
kunnen worden gevonden in Hanse-recessen van 1614 en 1644, de Zweedse Zeewet
van 1667, afdeling 2, capitel 16 en in art. 2 van de Franse Ordinance de la Marine
van 1681, boek 2, titel 8.17 Binnen het civil law systeem bestonden twee theorieën
met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid. Het ‘abandon’-systeem18 gold
in Frankrijk en het executiesysteem19 werd gehanteerd in Duitsland en Scandinavië.

In het ‘abandon’-systeem wordt uitgegaan van de persoonlijke aansprakelijkheid
van de scheepseigenaar en in dit systeem kan de scheepseigenaar zich aan de aanspra-
kelijkheid voor alle vorderingen onttrekken door afstand te doen van het schip en
de verdiende vracht (pending freight). Voor het Nederlandse recht pleitte Hugo de
Groot20 reeds voor toepassing van dit ‘abandon’-systeem. De beperkte aansprakelijk-

16 Burger 1889; Kluijver 1901, p. 1-18; Molengraaff 1920, p. 550-561; Woltman 1936; Sotiropoulos
1962; Puttfarken 1981, p. 4-8; De Vries 1990, p. 5- 8; Cleton 1998, p. 10-18; Hill 1998, p. 375-384.

17 Molengraaff 1920, p. 523-529; 550, Donovan 1979.
18 Molengraaff 1920, p. 551; Cleton 1998, p. 11-13.
19 Molengraaff 1920, p. 551; Cleton 1998, p. 13-14.
20 De Groot, Inleydinge, boek 3, deel 1, § 32. De Groot stelt: ‘Excercitores navis, hoc est, qui naulum

pro navi accipiunt, iis qui navem mercibus onerarunt, ex culpa magistri navis, in rebus ad officium
suum pertinentibus, obligantur: tenentur etiam solvere debita, queae magister navis pecuniam mutuo
sumendo, armamenta navis vendendo, aliove modo contraxit, quatenus hi, qui cum eo contraxerunt,
in bona fide versati fuerint. Hoc tamen casu excercitores defungi possunt derelinquendo partem,
quam in navi habent. Ex aliis magistri delictis, extra officium commissis, veluti si piraticam excercue-
rit, excercitores non tenentur, nisi lucrum inde perceperint, vel ad delictum committendummadatum
vel consilium dederint, aliove modo auxilium praebuerint.’ Zie: Van der Linden/ Fischer 1962, p.
101.
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heid is terug te vinden in de Rotterdamse Ordonnantie van 1721, in art. 126, 127,
167 en 268. In 1838 werd het ‘abandon’-systeem opgenomen in art. 321 van het
Wetboek van koophandel.21 Het abandonstelsel is in het Nederlandse recht bij de
invoering van het nieuwe zeerecht in 1927 vervangen door het hieronder aan de orde
komende Engelse sommenstelsel.

In het executiesysteem is de scheepseigenaar niet aansprakelijk in zijn gehele
vermogen maar kunnen de vorderingen alleen worden verhaald op het schip en de
verdiende vracht. In het executiesysteem hebben de eisers met een vordering tegen
het schip voorrang doordat aan hun vordering een maritime lien is verbonden.

In Engeland deed de limitatie pas zijn intrede in 1734.22 Het limitatiebedrag werd
aanvankelijk berekend aan de hand van de waarde van het schip. In de loop van de
19e eeuw ontstond met de Merchant Shipping Act van 1854 en de Merchant Shipping
Act van 189423 in Engeland echter een systeem waarin de maximale aansprakelijkheid
wordt berekend aan de hand van een bepaald bedrag per ton over de inhoud van het
schip. Dit systeem wordt het sommenstelsel24 genoemd en vormt de basis van de
huidige internationale limitatieregelingen.

In de Verenigde Staten ontstond het recht op beperking van aansprakelijkheid
in het begin van de negentiende eeuw.25 In 1851 werd daar een Act aangenomen
die aan scheepseigenaren het recht op limitatie toekent.26 Het Amerikaanse systeem
is een combinatie van het Engelse sommenstelsel en het continentale abandonstelsel.27

Naar Amerikaans recht kan de aansprakelijk gestelde persoon van oudsher minder
snel een beroep doen op het recht op beperking van aansprakelijkheid dan naar de
oude Europese limitatiesystemen. De Verenigde Staten zijn dan ook bij geen van de
internationale limitatieverdragen uit de twintigste eeuw partij geworden en hebben
in plaats daarvan hun eigen regeling behouden.28

21 Molengraaff 1920, p. 552-559.
22 Act to Settle How Far Owners of Ships Shall be Answerable for the Acts of the Masters or Mariners,

7 Geo. 2, c. 15 (1734). Later: Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862, (25-26) Vict., c. 63,
sect. 54 en Merchant Shipping Act 1894, (57-58) Vict., c. 60, sect. 503. Zie onder meer: Tetley
1994, p. 508-509; Griggs en Williams 1998, p. 5-6.

23 In section 503 van de Merchant Shipping Act 1894 werd ook de ‘actual fault or privity test’
geïntroduceerd om te bepalen of de beperking van aansprakelijkheid doorbroken kan worden.
Doorbreking van aansprakelijkheid betekent dat de aansprakelijke persoon voor het totale bedrag
van de schade aansprakelijk gehouden kan worden. Zie hierover: Molengraaff 1920, p. 551.

24 Cleton 1998, p. 15-16.
25 Act to Encourage Trade and Navigation within this Commonwealth, 1818 Mass. Acts ch. 122 (1819).

Zie onder meer: Cleton 1998, p. 16-18; Tetley 1994, p. 508-509.
26 9 Stat. 635 (1851), gecodificeerd in 46 U.S.C. app. §§ 181-189. De Act heeft geen officiële naam

maar wordt wel aangehaald als Limitation of Vessel Owner’s Liability Act. Zie hierover: Molengraaff
1920, p. 552.

27 Het Amerikaanse systeem kent alleen een limitatieberekening aan de hand van de tonnage voor
wat betreft persoonsschade. 46 U.S. Code Appx. 183 (b). Zie onder meer: Tetley 1994, p. 508-509;
Cleton 1998, p. 16-18.

28 Limitation of Vessel Owner’s Liability Act, 46 U.S.C. §§ 181-189. De scheepseigenaar dient te
bewijzen dat hij de schade heeft veroorzaakt zonder zijn ‘privity or knowledge’ voor hij een recht
op beperking heeft. Voorts is de groep beperkingsgerechtigden naar Amerikaans recht kleiner dan
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1.5 Ratio van de beperking van aansprakelijkheid29

De gedachte dat de aansprakelijkheid voor het gebruik van een bepaalde zaak beperkt
moet kunnen worden tot een maximumbedrag, vindt zijn oorsprong in het zeerecht.30

De aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen kan namelijk oplopen tot hoge
bedragen. De idee was dat een bepaalde maatschappelijk wenselijke activiteit niet
belemmerd moest worden door het gevaar voor te zware aansprakelijkheid voor
gedragingen van de kapitein of de bemanning.31 Door de aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar te beperken tot de waarde van zijn schip en de verdiende vracht kon
hij alleen worden aangesproken in het vermogen dat betrekking had op het specifieke
schadeveroorzakende ‘maritieme avontuur’. De gedachte was dat de reder aan de zee
niet meer mocht verliezen dan hij er aan toevertrouwde. In latere tijden wordt ook
wel gewezen op het openbaar belang32 van het zeevervoer en de noodzaak dat de
aansprakelijkheidsrisico’s verzekerbaar moeten blijven.33 De ratio van global limita-
tion ligt dus veeleer in de doelmatigheid dan in de rechtvaardigheid.34 Lord
Denning35 stelt dit heel treffend:

‘There is not much room for justice in this rule, but limitation of liability is not a matter
of justice. It is a rule of public policy which has its origin in history and its justification
in convenience.’

1.6 Het maritieme karakter van de global limitation

Global limitation is een van oorsprong zeerechtelijk fenomeen en heeft nog maar heel
beperkt haar weg gevonden in andere rechtsgebieden zoals het binnenvaartrecht en
het luchtvaartrecht.36 De global limitation in de binnenvaart was lange tijd niet inter-
nationaal eenvormig geregeld. Op 1 maart 1973 ontstond weliswaar het verdrag

volgens het Londens Limitatieverdrag van 1976 en kan naar Amerikaans recht voor minder vorderin-
gen de aansprakelijkheid beperkt worden. Zie: Griggs en Williams 1998, p. 329-340.

29 Zie onder meer: Molengraaff 1920, p. 550; Puttfarken 1981, p. 23-31; De Vries 1990, p. 25-69;
Schultz 1992; Tetley, 1994, p. 507-508; Mustill 1993; Steel 1995, p. 77-87; Claringbould 1996,
onder 7; Cleton 1998, p. 6-9; zie ook de politieke discussie bij de goedkeuring van het CLNI verdrag
over de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, Kamerstukken II 1994/95, 24 062, nr. 4,
p. 1 en nr. 5, p. 1 en Kamerstukken I 1995/96, 24 062, nr. 143 en 143 a.

30 Brunner 1984, p. 19.
31 Tetley 1994, p. 507.
32 Lord Devlin, Preliminary report to an international sub-committee (‘Torrey Canyon’) of the Inter-

national maritime Committee d.d. September 1967. IMO document LEG/(II).I/WP.1, p. 9.
33 De Vries p. 70-91; Chorley & Giles 1987, p. 394-395. Anders: Rodière 1973, p. 259-267; Puttfarken

1981; Buyl 1988, p. 107-118.
34 Zie Kamerstukken II 1919/20, 448, p. 8 (MvT).
35 Lord Denning, Court of Appeal [1963] 2 Lloyd’s Law Rep. 429 (Bramley Moore).
36 Kamerstukken I 1995/96, 24 062, nr. 143 en 143 a met betrekking tot de goedkeuring van het CLNI

verdrag voor de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart; De Vries 1990, p. 216 ev.;
Dommering-van Rongen 1996; Claringbould 1996.
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betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen
(CLN) maar dit verdrag is nooit in werking getreden. Op 4 november 1988 is de
‘Convention sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure’ (Verdrag
van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart)
(CLNI)37 ondertekend. Het CLNI-verdrag is in werking getreden op 1 november
1997 en het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het verdrag.38 Voor de in-
werkingtreding van dit verdrag kende het Nederlandse recht wel reeds een nationale
regeling voor de global limitation in de binnenvaart. Deze nationale regeling was
gebaseerd op de ‘Convention on the limitation of liability for maritime claims’ van
1976 (Londens Limitatieverdrag of LLMC)39 en het nu in werking zijnde CLNI lijkt
eveneens sterk op dat verdrag.40

Op het terrein van de luchtvaart bestaat evenals in de zeescheepvaart het risico
dat de eigenaar van het voertuig voor enorme bedragen aansprakelijk wordt gesteld,
bijvoorbeeld indien een vliegtuig midden in een stad neerstort. Gebleken is reeds dat
dit risico belemmerend kan werken voor de internationale luchtvaart en daarmee voor
de wereldwijde economie.41 Desondanks bestaat er in de luchtvaart naar het huidige
Nederlandse recht geen recht op global limitation. Het Koninkrijk der Nederlanden
is namelijk geen verdragspartij bij de op 7 oktober 1952 tot stand gekomen en op
4 februari 1958 in werking getreden ‘Convention on damage caused by foreign aircraft
to third parties on the surface’ (Verdrag van Rome van 1952).42 Sinds de terroristische
aanslagen door middel van burgervliegtuigen op het World Trade Centre in New York
staat de aansprakelijkheid voor schade door vliegtuigen veroorzaakt aan derden volop
in de belangstelling. Als gevolg daarvan wordt de inhoud van het bovengenoemde
verdrag van Rome van 1952 op internationaal niveau opnieuw bekeken en is niet
uitgesloten dat het Koninkrijk der Nederlanden in de toekomst wel partij wordt bij
een nieuw of aangepast verdrag waardoor ook de luchtvaartexploitant het recht op
global limitation zou krijgen.43

37 Trb. 1988, 43. Zie onder meer: De Decker 2004, p. 281-290.
38 Het verdrag is door het Koninkrijk der Nederlanden goedgekeurd bij wet van 31 oktober 1996, Stb.

1996, 554.
39 Het LLMC-verdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. De tekst van het verdrag

is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het Koninkrijk der Nederlan-
den is toegetreden bij het LLMC-verdrag van 1976 op 15 mei 1990. Het verdrag is in het Koninkrijk
in werking sinds 1 september 1990. Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in
Nederland. De tekst van het verdrag is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport
Treaties.

40 Cleton 1998, p. 26-27; 103-127.
41 Denk aan de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 en de aanslagen met vliegtuigen in New York, Washing-

ton en Pennsylvania op 11 september 2001.
42 Zie voor de tekst van dit verdrag: International Transport Treaties.
43 Voor de slachtoffers is voor de mogelijkheid om hun schade vergoed te krijgen van belang EU

Verordening 785/2004 van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders
en exploitanten van luchtvaartuigen, PbEG 2004 L 138, die in april 2005 in werking is getreden.
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1.7 Samenvatting van het bijzondere karakter van global limitation

Uit de beschrijving van de kenmerken, de maritieme oorsprong en de ratio van global
limitation volgt dat global limitation enkele bijzondere eisen aan het conflictenrecht
stelt. Global limitation heeft meestal betrekking op vorderingen van verschillende
partijen die door verschillende rechtsstelsels kunnen worden beheerst. De eerste eis
die global limitation aan het conflictenrecht stelt is daarom dat er maar naar één
rechtsstelsel wordt verwezen. Deze eis geldt om te voorkomen dat er verschillende
limieten gelden. De conflictregel voor global limitation dient daardoor bijvoorbeeld
niet te verwijzen naar de lex causae van de verschillende vorderingen. Het recht op
global limitation is een recht dat aan de scheepseigenaar wordt geboden ter voorkoming
van het risico voor enorme bedragen aansprakelijk te zijn. De keerzijde hiervan is
dat global limitation de schadevergoedingsmogelijkheden van de schuldeisers in
belangrijke mate kan beperken. Deze balans wordt bereikt wanneer als voorwaarde
voor het recht op beperking geldt dat de schuldenaar een fonds heeft gevormd. Con-
flictregels kunnen deze balans tussen de belangen van de schuldenaar en de schuld-
eisers verstoren indien zijn verwijzen naar een beperkingsrecht dat geen verplichte
fondsvorming kent. De tweede eis die global limitation aan het conflictenrecht stelt,
luidt daarom dat de conflictregel moet zorgen voor een balans tussen de belangen
van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers.






