
3 Bijzondere beperkingsverdragen

3.1 Beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling

3.1.1 De International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
(CLC)1

In 1969 is naar aanleiding van de ramp met de Torrey Canyon onder auspiciën van
de IMO de ‘International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage’
(CLC) tot stand gekomen.2 Nederland is partij geworden bij dit verdrag en is eveneens
partij bij het bijbehorende protocol van 1992.3 De regeling is voor Nederland neer-
gelegd in de Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen.4 Het toepassingsgebied en de
inhoud van de aansprakelijkheidsregeling uit de CLC zijn reeds besproken in het deel
betreffende aanvaring en onrechtmatige daad.5 Het geografisch toepassingsgebied
van de CLC 1992 is ten opzichte van de CLC 1969 uitgebreid van alleen de territoriale
wateren van verdragsstaten naar de territoriale wateren en de EEZ van verdragsstaten.
De CLC is dus niet van toepassing op olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van
verdragsstaten en olievervuiling in de territoriale wateren van niet-verdragsstaten. De
CLC biedt in art. IX het recht op beperking alleen aan de scheepseigenaar. Dit laatste
is logisch omdat de aansprakelijkheid ook naar hem wordt gekanaliseerd. In art. V
lid 1 CLC is bepaald hoe groot de maximumaansprakelijkheid van de scheepseigenaar
is voor olievervuiling. De limieten uit de CLC 1992 liggen aanmerkelijk hoger dan
de limieten uit de CLC 1969.6 De limieten uit de CLC van 1992 zijn per 1 november
2003 nog weer verhoogd door amendementen uit 2000.7

1 Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992. Zie voor de tekst van het verdrag International
Transport Treaties. Zie over de CLC onder meer: De la Rue en Anderson, 1998; Anderson en De
la Rue 2001, p. 1-60; Bierbooms en Brans 1993, p. 8591; Baughen, 2004, p. 335-341.

2 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het CLC-verdrag van 1969 zijn: www.imo.org;
geraadpleegd in januari 2006.

3 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het CLC-verdrag van 1992 zijn: www.imo.org;
geraadpleegd in januari 2006.

4 Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen. Stb. 1975, 321 laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 september
1996, Stb. 1996, 461, inwerkingtreding van wijziging per 15 november 1997, Stb. 1997, 167.

5 Zie paragraaf 2.2 van deel II.
6 De limieten uit de CLC 1969 bedragen 2000 goudfrank per ton met een maximum van 210 miljoen

goudfrank. Bij het protocol van 1976 zijn de limieten verhoogd naar 133 SDR per ton met een
maximum van 14 miljoen SDR.

7 De limiet uit de CLC 1992 voor een schip met een tonnage van 70.000 bedraagt 45.524.369 SDR.
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3.1.2 De International Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage (IOPC Fonds-verdrag) van 19928

Het IOPC Fonds-verdrag heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het
compensatie voor slachtoffers van olievervuiling van wie de schade nog niet volledig
vergoed is door de CLC. De noodzaak hiertoe kan zich voordoen indien de schade
groter is dan het bedrag van de maximale aansprakelijkheid onder de CLC, of wanneer
de eigenaar financieel niet draagkrachtig genoeg is of indien de scheepseigenaar een
beroep kan doen op een van de uitzonderingsgronden in de CLC. In de tweede plaats
geeft het Fonds een (deel) vergoeding aan scheepseigenaren die aansprakelijk zijn
op grond van de CLC.

Het IOPC Fonds-verdrag heeft hetzelfde toepassingsgebied als de CLC. De
vorderingen waarvoor een beroep kan worden gedaan op het Fonds zijn dezelfde als
de vorderingen bedoeld in de CLC 1992. Het IOPC Fonds wordt gevormd door
bijdragen van de personen die via de zee olie importeren in een verdragsstaat. Alle
slachtoffers van schade door olievervuiling als bedoeld in het verdrag kunnen een
beroep doen op het fonds. Geen recht bestaat op een bijdrage uit het fonds indien:9

- de olievervuiling het gevolg is van een oorlogshandeling of afkomstig is van een
oorlogsschip;

- de verzoeker niet kan bewijzen dat de schade het gevolg is van een incident met
een of meer schepen;

- de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een handelen of nalaten van
het slachtoffer zelf met het doel schade te veroorzaken. Deze uitzondering geldt
niet ten aanzien van kosten van preventieve maatregelen;

- De scheepseigenaar niet aansprakelijk is op grond van art. III lid 3 CLC 1992.

Het bedrag dat het Fonds uitkeert is beperkt tot een bepaald maximum.10 De amende-
menten van 2000 hebben deze limieten verhoogd ten opzichte van de limieten uit
het protocol van 1992. De maxima zijn inclusief het bedrag dat betaald moet worden
op grond van de CLC. Sinds 1 november 2003 bedraagt de limiet 203 miljoen SDR
per incident. Als echter drie staten die bijdragen aan het Fonds meer dan 600 miljoen
ton olie per jaar ontvangen, wordt de limiet verhoogd naar 300.740.000 SDR. Op
16 mei 2003 is een protocol aangenomen waarin een derde vergoedingsmogelijkheid
voor schade door olievervuiling wordt gecreëerd. Het protocol 2003 is in werking

8 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, Brussel 18 december 1971, Trb. 1973, 101 met protocol van 1992, Trb. 1994,
228. Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het IOPC Fonds verdrag: www.imo.org; geraad-
pleegd in januari 2006. Het IOPC Fonds verdrag is in de Nederlandse wet geimplementeerd in de
Wet Schadefonds olietankschepen, Stb. 1996, 462 laatstelijk gewijzigd als in Stb. 2005, 286.

9 Art. IV lid 2 en 3 IOPC Fonds verdrag.
10 Art. IV lid 4 IOPC Fonds verdrag.
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getreden op 3 maart 2005. Nederland is partij bij dit protocol.11 Als het protocol
van toepassing is, bedraagt de totale schadevergoeding maximaal 750 miljoen SDR.

3.1.3 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,
2001 (Bunkers-verdrag)12

Het Bunkers-verdrag13 is in 2001 gesloten maar is nog niet in werking getreden.
Het Bunkers-verdrag heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door de brandstofolie van een schip. Het Bunkers-verdrag geeft voor de
beperking van aansprakelijkheid niet een afzonderlijke regel maar verwijst hiervoor
naar de toepasselijke compensatieregelingen uit nationaal of international recht.14

De eventuele inwerkingtreding van het Bunkers-verdrag zal dus het beperkingsregime
voor schade door bunkerolievervuiling niet wijzigen. De situatie waarin de beperking
van aansprakelijkheid voor olievervuiling veroorzaakt door de brandstof van een
olietanker onder de CLC valt en de beperking van aansprakelijkheid voor schade door
bunkerolie afkomstig van een ander schip wordt beheerst door het toepasselijke
algemene limitatieverdrag, blijft dus bestaan.

3.1.4 De Oil Pollution Act (OPA)

De Verenigde Staten van Amerika zijn geen partij bij de CLC maar kennen in plaats
daarvan een eigen regeling die is neergelegd in de Oil Pollution Act (OPA) van
1990.15 De OPA is ontstaan als reactie op het incident met de Exxon Valdez op 24
maart 1989 in Alaska. De OPA is toepasselijk op olievervuiling die is veroorzaakt
of dreigt te worden veroorzaakt door een schip of installatie en die zich voordoet in
de territoriale wateren of de EEZ van de Verenigde Staten.16 Onder de OPA vallen

11 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het protocol van 2003: www.imo.org; geraadpleegd
in januari 2006.

12 Zie voor de tekst van dit verdrag onder meer: International Transport Treaties. Zie voor de vraag
welke Staten het Bunkers-verdrag hebben geratificeerd: www.imo.org, geraadpleegd in januari 2006.

13 Zie voor de tekst van dit verdrag: International Transport Treaties.
14 In het Bunkers-verdrag staat met betrekking tot het recht op beperking van aansprakelijkheid het

volgende bepaald: ‘Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person
or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable
national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime
Claims, 1976, as amended.’

15 Zie over de Olie Pollution Act 1990 onder meer: Bovet en Corbett 1991, p. 695-697; Gold 1991,
p. 423-444; Wetterstein 1992; Duncan 1993; Schminke 1995, p.173-192; Gauci 1997; Trew en
Seward 1999; Hodges en Hill, 2001; Hill 2003.

16 In paragraaf 2702 sub a staat: ‘Notwithstanding any other provision or rule of law, and subject to
the provisions of this Act, each responsible party for a vessel or a facility from which oil is dis-
charged, or which poses the substantial threat of discharge of oil, into or upon the navigable waters
or adjoining shorelines or the exclusive economic zones is liable for the removal costs and damages
specified in subsection (b) of this section from such incident.’
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onder meer vorderingen wegens schade aan natuurlijke bronnen, schade aan goederen,
winstderving en kosten van preventieve maatregelen.17 De aansprakelijk gestelde
persoon heeft op grond van de OPA in beginsel het recht zijn aansprakelijkheid voor
olievervuiling te beperken.18

Het recht op beperking wordt niet toegekend indien de aansprakelijke persoon
of een persoon in dienst of in opdracht van de aansprakelijke persoon heeft gehandeld
met ‘gross negligence or willful misconduct’ of gehandeld heeft in strijd met een
Federale regel betreffende veiligheid, constructie of het uitvoeren van werkzaam-
heden.19

3.1.5 Conclusie ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling

Er bestaan verschillende aansprakelijkheidsregimes voor olievervuiling. Een staat kan
partij zijn bij de CLC van 1969, de CLC van 1992 of een nationale regeling kennen
zoals de OPA. Tengevolge van de verschillen tussen deze verdragen is het voor de
schuldenaar interessant om zijn beperkingsverzoek in te dienen voor een rechter die
een verdrag met lage limieten toepast. De vraag welke rechters bevoegd zijn ten
aanzien van een verzoek om beperking van aansprakelijkheid voor schade door
olievervuiling wordt beantwoord in hoofdstuk 6 van dit deel.

3.2 Beperking van aansprakelijkheid voor schade door schadelijke en gevaar-
lijke stoffen

Het Hazardous and noxious substances (HNS) verdrag van 199620

Het HNS-verdrag is gesloten op 3 mei 1996 maar is nog niet in werking getreden.
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het HNS-verdrag wel ondertekend maar nog

17 paragraaf 2702 sub b
18 De limieten uit de OPA bedragen voor een tanker het hoogste bedrag van 1.200 dollar per ton; of

- ingeval van een schip van meer dan 3.000 ton: 10 miljoen dollar; of
- ingeval van een schip van 3000 ton of minder: 2 miljoen dollar; voor ieder ander schip: 600 dollar
per ton of 500.000 dollar, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is. Voor een offshore installatie
met uitzondering van een diepzee haven geldt het totale bedrag van de verwijderingskosten plus
75 miljoen dollar. Voor een onshore installatie en een diepzee haven geldt een limiet van 350 miljoen
dollar. Zie: US Code Titel 33 par. 2704 sub a. Voor een schip met een tonnage van 70.000 geldt
dus een limiet van 84.000.000 SDR.

19 Paragraaf 2704 sub c.
20 International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage

of Hazardous and Noxious Substances by Sea, Londen, 3 mei 1996. Zie voor de tekst van het verdrag:
International Transport Treaties. Zie over het HNS-verdrag onder meer: Griggs en Williams 1996;
Little 1998; Cleton 1998, p. 37-38; Cleton 1993, p. 1-20; Kolff 1999, Edgcomb 1994; Göransson
1997, p. 249-250; Rengifo 1997.
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niet geratificeerd.21 Op de beperking van aansprakelijkheid voor schade door HNS
is daarom nog steeds het Londens Limitatieverdrag toepasselijk. De Nederlandse
regeling voor global limitation in art. 750-759 van Boek 8 BW zijn dus ook toepasse-
lijk op de beperking van aansprakelijkheid voor HNS-schade. Vanwege het mogelijk
toekomstige belang van het HNS-verdrag wordt de regeling van de beperking van
aansprakelijkheid in het HNS-verdrag hier echter wel behandeld. Het HNS-verdrag
is in geografisch opzicht beperkt toepasselijk. In art. 3 van het HNS-verdrag is bepaald:

‘This Convention shall apply exclusively:
(a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party;
(b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone
of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has
not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that
State determined by that State in accordance with international law and extending not more
than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea
is measured;
(c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside
the territory, including the territorial sea, of any State, if this damage has been caused
by a substance carried on board a ship registered in a State Party or, in the case of an
unregistered ship, on board a ship entitled to fly the flag of a State Party; and
(d) to preventive measures, wherever taken.’

Uit dit artikel volgt dat het HNS-verdrag onder meer niet toepasselijk is op:
- HNS-schade aan het milieu op volle zee;
- HNS-schade aan het milieu in de territoriale wateren of de EEZ van een niet-

verdragsstaat;
- HNS-schade anders dan aan het milieu op volle zee veroorzaakt door een schip

dat niet is geregistreerd in een verdragsstaat.

Het HNS-verdrag biedt het recht op beperking van aansprakelijkheid alleen aan de
scheepseigenaar.22 Evenals in de CLC is dit een logisch gevolg van het feit dat ook
in het HNS-verdrag de aansprakelijkheid in art. 7 lid 1 van het verdrag naar de
scheepseigenaar wordt gekanaliseerd. Als het HNS-verdrag in werking treedt, zullen
de limieten voor schade tengevolge van schadelijke en gevaarlijke stoffen aanzienlijk

21 Het HNS-verdrag is geratificeerd door: Angola, Cyprus, Marokko, Rusland, Sint Kitts en Nevis,
Samoa, Slovenië en Tonga. Zie: www.imo.org, geraadpleegd in december 2005. Het HNS-verdrag
treedt in werking achttien maanden nadat twaalf Staten het verdrag hebben geratificeerd met als
bijkomende eisen dat (1) in vier ratificerende Staten in elke Staat afzonderlijk een hoeveelheid
schepen is geregistreerd met een gezamenlijk tonnage van tenminste 2 miljoen en (2) de ontvangers
van HNS in de Staten die hebben geratificeerd in het voorafgaande jaar tenminste 40 miljoen ton
HNS hebben ontvangen (artikel 46 HNS-verdrag).

22 Art. 9 HNS-verdrag.
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worden verhoogd. De limieten voor schade door gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd
in art. 9 lid 1 HNS-verdrag.23

HNS-fonds
Indien de totale schade meer bedraagt dan het bedrag van de maximale aansprakelijk-
heid van de scheepseigenaar kunnen de slachtoffers van HNS-schade een additionele
vergoeding krijgen uit het HNS-fonds, dat vergelijkbaar is met het IOPC Fonds voor
olievervuiling. De regeling voor het HNS-fonds is echter niet in een afzonderlijk
verdrag geregeld maar staat in het HNS-verdrag zelf, in hoofdstuk III van het HNS-
verdrag. De totale vergoeding door de scheepseigenaar en het HNS-fonds gezamenlijk
bedraagt 250 miljoen SDR.24

Uit art. 9 lid 1 HNS-verdrag blijkt dat de limieten voor de aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar uit het HNS-verdrag hoger liggen dan de limieten voor de aansprake-
lijkheid voor olievervuiling uit de CLC en ook nog na het protocol van 1996, veel
hoger liggen dan de limieten uit het Londens Limitatieverdrag. Door het in werking
treden van het HNS-verdrag zouden de schadevergoedingsmogelijkheden dientengevol-
ge verbeteren voor:
- schade door verontreiniging veroorzaakt door schadelijke en gevaarlijke stoffen,

anders dan olie als bedoeld in de CLC;
- schade anders dan door verontreiniging, veroorzaakt door een schip met als lading

schadelijke en gevaarlijke stoffen, inclusief olie als bedoeld in de CLC.

3.3 De beperking van aansprakelijkheid voor kernschade

Voor de aansprakelijkheid voor kernschade en de beperking daarvan zijn internationaal
eenvormige regels opgesteld.25 Het Koninkrijk der Nederlanden is bij de meeste van
deze verdragen partij. De limieten voor de aansprakelijkheid voor kernschade liggen

23 De aansprakelijkheid voor HNS-schade ingeval van een schip met een tonnage van 70.000 bedraagt
89.198.140 SDR.

24 Art. 14 lid 5 HNS-verdrag.
25 Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960, as amended

by the Additional Protocol of 28th January 1964 and by the Protocol of 16th November 1982;
Protocol, Paris, 12 February 2004; Convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris
Convention of 29 July 1960 on third Party liability in the field of nuclear energy, as amended by
the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982, Protocol,
Paris, 12 February 2004; Joint Protocol relating to the application of the Vienna Convention and
the Paris Convention, Wenen, 21 september 1988; Vienna Convention on civil liability for nuclear
damage (Wenen, 21 mei 1963) as amended by the protocol of 12 September 1997; Convention on
the liability of operators of nuclear ships, Brussel 25 mei 1962; Convention relating to civil liability
in the field of maritime carriage of nuclear material, Brussel, 17 december 1971 (Nuclear). Het
Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het Verdrag van Parijs, het Verdrag van Brussel, het
Gezamenlijk Protocol en het Verdrag inzake vervoer van nucleair materiaal over zee. Zie voor de
tekst van de verdragen: International Transport Treaties.
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vanwege de enorme schade die deze stoffen kunnen aanrichten nog hoger dan de
limieten uit het HNS-verdrag.

3.4 Tussenbalans

Gebleken is dat de limieten uit de genoemde limitatieverdragen sterk van elkaar
verschillen. De limieten uit de bijzondere limitatieverdragen liggen veel hoger dan
de limieten uit de algemene limitatieverdragen omdat de schade veroorzaakt door olie,
chemicaliën of kernstof in de regel ook veel groter is. Vanwege deze verschillen is
het van belang te weten onder welk verdrag of welke verdragen de beperking van
aansprakelijkheid voor bepaalde vorderingen valt. Voor het antwoord op deze vraag
dienen de verhoudingen tussen de algemene limitatieverdragen, de verhoudingen tussen
de algemene en de bijzondere verdragen en de verhoudingen tussen de bijzondere
verdragen te worden bepaald.






