
4 De verhoudingen tussen de beperkingsverdragen

4.1 Samenloop1

4.1.1 Inleiding

Indien twee verschillende beperkingsregelingen min of meer op hetzelfde onderwerp
betrekking hebben, dient allereerst het toepassingsgebied van beide regelingen nauw-
keurig te worden vastgesteld. Indien een onderwerp immers maar onder het toepas-
singsgebied van een van de regelingen valt, hoeft de vraag of de andere regeling ook
van toepassing is, niet te worden gesteld. Samenloop van verdragen doet zich bijvoor-
beeld niet voor indien verdrag A alleen van toepassing is op vorderingen uit olievervui-
ling en verdrag B van toepassing is op alle vorderingen behalve op vorderingen uit
olievervuiling. Indien blijkt dat de verschillende regelingen beide wel toepasselijk
zijn en (deels) betrekking hebben op hetzelfde onderwerp dient te worden bepaald
welke regeling prevaleert. In art. 30 van het Weens Verdragenverdrag (WVV)2 zijn
regels gegeven voor deze situatie dat sprake is van samenloop van regelingen die zijn
neergelegd in verdragen.

4.1.2 Afstemmingsbepalingen

Op grond van art. 30 lid 2 WWV wordt de verhouding tussen twee verschillende
verdragen in de eerste plaats bepaald door hetgeen in de verdragen daarover zelf is
vastgelegd. In art. 30 lid 2 is daartoe gesteld:

‘Indien een verdrag uitdrukkelijk vermeldt dat het ondergeschikt is aan een eerder of later
verdrag of dat het niet als onverenigbaar met dit andere verdrag moet worden beschouwd,
hebben de bepalingen van dat andere verdrag voorrang.’

In een aantal van de besproken limitatieverdragen zijn inderdaad van dergelijke
‘afstemmingsbepalingen’ neergelegd. In het Londens Limitatieverdrag is aangegeven

1 Boukema 1992; Aust 2000, p. 173-183; De Meij 2003.
2 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.
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wat de verhouding van dit verdrag is ten opzichte van onder meer de CLC. In art. 3
van het Londens Limitatieverdrag is bepaald:

‘The rules of this Convention shall not apply to:
a. claims for salvage or contribution in general average;
b. claims for oil pollution damage within the meaning of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, dated 29 November 1969 or of any amendment
or Protocol thereto which is in force;
c. claims subject to any international convention or national legislation governing or
prohibiting limitation of liability for nuclear damage;
d. claims against shipowners of a nuclear ship for nuclear damage;
e. claims by servants of the shipowner or salvor whose duties are connected with the
ship or the salvage operations, including claims of their heirs, dependants or other persons
entitled to make such claims, if under the law governing the contract of service between
the shipowner or salvor is not entitled to limit his liability in respect of such claims, or
if he is by such law only permitted to limit his liability to an amount greater than that
provided for in Article 6.’

Bij het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag is, als gevolg van de
totstandkoming van de ‘International Convention on Salvage’ in 1989, art. 3 sub a
gewijzigd in:

‘claims for salvage, including, if applicable, any claim for special compensation under
Article 14 of the International Convention on Salvage 1989, as amended, or contribution
in general average.’

Bij het protocol van 1996 is tevens art. 18 lid 1 LLMC gewijzigd. In art. 18 LLMC
1996 wordt aangegeven wat de verhouding is met het HNS-verdrag.3 Opvallend is
dat de bepaling de vorm heeft van een mogelijkheid om een voorbehoud te maken
in plaats van een uitsluitingsbepaling zoals in art. 3 ten aanzien van de verhouding
ten opzichte van de CLC. Het gewijzigde art. 18 lid 1 LLMC luidt:

‘Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession,
or at any time thereafter, reserve the right:
a. to exclude the application of Article 2, paragraphs 1(d) and (e);
b. to exclude claims for damage within the meaning of the International Convention on
Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous
and Noxious Substances by Sea, 1996 or of any amendment thereto.
No other reservations shall be admissible to the substantive provisions of this Convention.’

3 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden. De verwachting is echter dat het verdrag binnen
afzienbare tijd in werking zal treden en dat het Koninkrijk der Nederland partij zal worden bij het
HNS-verdrag.
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In het HNS-verdrag is eveneens een artikel opgenomen waarin staat dat het verdrag
niet toepasselijk is op vorderingen uit olievervuiling als bedoeld in de CLC en op
vorderingen uit kernschade. In art. 4 lid 3 HNS-verdrag is gesteld:

‘This Convention shall not apply:
a. to pollution damage as defined in the International Convention on Civil Liability for
Oil Pollution Damage, 1969, as amended, whether or not compensation is payable in respect
of it under that Convention;
b. to damage caused by radioactive material class 7 either in the International Maritime
Dangerous Goods Code, as amended, or in Appendix B of the Code of Safe Practice for
Solid Bulk cargoes, as amended.’

4.1.3 De verhouding tussen verdragen indien geen afstemmingsbepaling bestaat

Hierboven is laten zien dat in een aantal limitatieverdragen is aangegeven wat de
verhouding van het verdrag is ten opzichte van een of meer andere limitatieverdragen.
Niet alle mogelijke verhoudingen zijn echter met zoveel woorden vastgelegd. Voorbeel-
den van dergelijke niet-vastgelegde verhoudingen zijn de verhouding tussen het
Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en het Londens Limitatieverdrag van 1976,
de verhouding tussen het Londens Limitatieverdrag van 1976 en het Londens Limitatie-
verdrag van 1996, de verhouding tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatiever-
drag van 1976 en de verhouding tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatiever-
drag van 1996 indien een staat het voorbehoud van art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996
niet heeft gemaakt. Voor al deze situaties waarin de verhouding tussen twee of meer
verdragen niet in de tekst van de verdragen zelf is vastgelegd, gelden de regels uit
art. 30 lid 3 en 4 WVV. In deze artikelleden is bepaald:

‘3. Indien alle partijen bij het eerdere verdrag eveneens partij zijn bij het latere verdrag,
zonder dat het eerdere verdrag beëindigd is of zijn werking is opgeschort krachtens art.
59, is het eerdere verdrag slechts van toepassing in de mate waarin zijn bepalingen
verenigbaar zijn met die van het latere verdrag.
4. Indien de partijen bij het eerdere verdrag niet alle partij zijn bij het latere verdrag:
a. is in de betrekking tussen Staten die partij zijn bij beide verdragen de regel van
toepassing die in het derde lid is vastgesteld;
b. regelt in de betrekkingen tussen een Staat die partij is bij beide verdragen en een Staat
die slechts partij zijn is bij een van deze verdagen het verdrag waarbij beide Staten partzij
zijn hun wederzijdse rechten en verplichtingen.’

Uit deze artikelleden blijkt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie
dat de betrokken staten allemaal partij zijn bij beide verdragen en het geval dat de
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betrokken staten niet allemaal partij zijn bij beide verdragen. Een staat is betrokken
bij het beperkingsverzoek indien4:
1. het verzoek om beperking wordt ingediend in die staat (de forumstaat);
2. de verzoeker verbonden is met die staat omdat hetzij:

a. de verzoeker onderdaan is van die Staat; of
b. het schip van de verzoeker teboek staat in die Staat. (de staat of staten van de
verzoeker).

In de situatie dat alle betrokken staten partij zijn bij beide verdragen geldt op grond
van art. 30 lid 3 WVV dat het jongste verdrag voor gaat. Bij het vaststellen welk
verdrag jonger is, is het tijdstip van sluiten van het verdrag bepalend.5

Indien een van de betrokken staten niet bij beide verdragen partij is, geldt ten
opzichte van die staat het verdrag waarbij die staat wel partij is. Dit betekent dat indien
de forumstaat als gevolg van het niet-opzeggen van het Brussels Beperkingsverdrag
van 1957 partij is bij zowel het Brussels Beperkingsverdrag als het Londens Limitatie-
verdrag van 1976 en de persoon die verzoekt om beperking onderdaan is van een
staat die alleen partij is bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 of zijn schip
teboek staat in een staat die alleen partij is bij het Brussels beperkingsverdrag, aan
de verzoeker het recht om zich te beperken tot de lagere limieten uit het Brussels
Beperkingsverdrag niet kan worden ontzegd.6 Dit is een gevolg van het reciprociteits-
beginsel. Dit beginsel houdt in dat een staat zich van plichten uit een ouder verdrag
jegens een mede-verdragsstaat niet kan ontdoen door alleen zelf partij te worden bij
een ander verdrag. De verplichtingen uit het eerste verdrag stoppen pas als dat verdrag
wordt opgezegd.

Dit beginsel geldt ook voor een staat die partij is bij het Londens Limitatieverdrag
van 1976 en het HNS-verdrag ten opzichte van een staat die alleen partij is bij het
Londens Limitatieverdrag van 1976. Een persoon die onderdaan is van een staat die
alleen partij is bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 heeft recht op beperking
van zijn aansprakelijkheid voor schade door HNS tot de lagere limieten uit het Londens
Limitatieverdrag omdat het Londens Limitatieverdrag ook toepasselijk is op HNS-
schade.

4.2 Schematische weergave van de verhoudingen tussen de limitatieverdragen

Aan de hand van de hierboven weergegeven regels voor samenloop van verdragen,
kunnen alle mogelijke verhoudingen schematisch worden weergegeven. Aangegeven
wordt welke limieten van toepassing zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

4 Zie art. 7 van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en art. 15 van het Londens Limitatieverdrag
van 1976.

5 Sinclair 1984, p. 98; Mus 1996, p. 46-47; Aust 2000, p. 183.
6 Griggs en Williams 1998, p. 72.
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1. de situatie waarin de forumstaat en de staat of de staten van de verzoeker partij
zijn bij beide verdragen;

2. de situatie waarin de forumstaat bij beide verdragen partij is maar de staat of een
van de staten van de verzoeker slechts bij een van beide verdragen partij is;

3. de situatie dat de forumstaat bij beide verdragen partij is en de staat of staten van
de verzoeker bij geen van beide verdragen partij is.

1 De forumstaat is partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957) en het Londens Limitatieverdrag
van 1976 (LLMC 1976)7

Ten opzichte
van een
Staat die
partij is bij
beide ver-
dragen

Ten opzichte van een Staat die
alleen partij is bij het BBV
1957

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

De limieten
uit LLMC
1976 gelden.

De limieten uit het BBV 1957
gelden voor de personen ge-
noemd in het BBV 1957.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1976
niet heeft gemaakt, hebben de
personen die wel staan ge-
noemd in de LLMC 1976 maar
niet in het BBV 1957 (zoals de
hulpverlener) een recht op
beperking op grond van het
LLMC-verdrag.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1976
wel heeft gemaakt, hebben de
personen die wel staan ge-
noemd in de LLMC maar niet
in het BBV 1957 (bijvoorbeeld
de hulpverlener) geen recht op
beperking op grond van het
LLMC-verdrag als gevolg van
het voorbehoud van art. 15
LLMC.

De limieten uit LLMC
1976 gelden.

Indien de forumstaat geen gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15 LLMC
1976 gelden de limieten uit LLMC
1976.

Indien de forumstaat alleen gebruik
maakt van het voorbehoud van art.
7 BBV 1957 gelden de limieten uit
LLMC 1976.

Indien de forumstaat alleen gebruik
maakt van het voorbehoud van art.
15 LLMC gelden de limieten uit
het BBV 1957.

Indien de forumstaat gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15 LLMC
1976 bestaat er geen recht op
beperking.

7 Bijvoorbeeld: Algerije, India, Mauritius, Polen, Syrië, Tonga en Zwitserland.
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2 De forumstaat is partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957) en het Londens Limitatieverdrag
van 1996 (LLMC 1996)8

Ten opzichte van
een Staat die partij
is bij beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij het
BBV 1957

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij het LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
LLMC 1996 gelden
voor alle personen
en vorderingen als
bedoeld in LLMC
1996.

De limieten uit het BBV
1957 gelden voor personen en
vorderingen als bedoeld in
BBV 1957.

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 15
LLMC 1996 niet heeft ge-
maakt, gelden de limieten uit
LLMC 1996 voor de perso-
nen die wel staan genoemd in
de LLMC 1996 maar niet in
het BBV 1957 (zoals de
hulpverlener).

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 15
LLMC 1976 wel heeft ge-
maakt, hebben de personen
die wel staan genoemd in de
LLMC maar niet in het BBV
1957 (bijvoorbeeld de hulp-
verlener) geen recht op be-
perking op grond van het
LLMC-verdrag als gevolg
van het voorbehoud van art.
15 LLMC.

De limieten uit
LLMC 1996 gelden
voor personen en
vorderingen als be-
doeld in LLMC
1996.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van de voorbehou-
den van art. 7 BBV 1957 en art.
15 LLMC 1996 gelden de limie-
ten uit LLMC 1996 voor perso-
nen en vorderingen als bedoeld
in LLMC 1996.

Indien de forumstaat alleen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 7 BBV 1957 gelden de
limieten uit LLMC 1996.

Indien de forumstaat alleen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 15 LLMC gelden de
limieten uit het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15
LLMC 1996 bestaat er geen recht
op beperking.

8 Bijvoorbeeld: Tonga.
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3 De forumstaat is partij bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976) en het Londens Limitatieverdrag
van 1996 (LLMC 1996)9

Ten opzichte
van een Staat
die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van
een Staat die al-
leen partij is bij
het LLMC 1976

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij geen
van beide verdragen partij is

De limieten uit
de LLMC 1996
gelden.

De limieten uit
LLMC 1976 gel-
den.

De limieten uit LLMC
1996 gelden.

Indien de forumstaat het voorbehoud van
art. 15 LLMC niet heeft gemaakt, gelden
de limieten uit LLMC 1996 voor de per-
sonen en vorderingen als bedoeld in
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voorbehoud van
art. 15 LLMC wel heeft gemaakt bestaat er
geen recht op beperking op grond van
LLMC 1976 of LLMC 1996.

4 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969(CLC 1969) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid
voor schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992)10

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij CLC 1992

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een verdragsstaat.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoria-
le wateren van een ver-
dragsstaat.

Indien de olievervuiling zich
heeft voorgedaan buiten het
territoriale gebied van de
CLC van 1969 maar binnen
het territoriale verdragsgebied
van de CLC van 1992 (bij-
voorbeeld in de EEZ van een
verdragsstaat) kan de
scheepseigenaar zijn aanspra-
kelijkheid voor die schade
limiteren tot de bedragen uit
de CLC van 1992.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een ver-
dragsstaat.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territo-
riale wateren of de EEZ van
een verdragsstaat.

9 Bijvoorbeeld: Albanië, Australië, Noorwegen, Sint Lucia, Samoa, Sierra Leone en Tonga.
10 Bijvoorbeeld: Albanië, Cambodja, Chili, Dominicaanse Republiek, Egypte, Elsalvador, Georgië,

Ghana, Indonesië, Kuwait, Letland, Libanon, Malediven, Peru, Saoedi-Arabië, Sint Kitts en Nevis
en Zuid-Afrika.
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5 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969(CLC 1969) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)11

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
CLC 1969

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij BBV
1957

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit de
CLC 1969 gelden voor
de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
olievervuiling in de
territoriale wateren
van een verdragsstaat.

De scheepseigenaar en
de andere personen
genoemd in het BBV
1957 kunnen hun aan-
sprakelijkheid voor
olievervuiling op volle
zee en in de territoria-
le wateren van een
staat die geen partij is
bij de CLC beperken
tot de limieten uit het
BBV 1957.

De limieten uit de CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een ver-
dragsstaat.
Indien de forumstaat
geen gebruik maakt van
het voorbehoud van art.
7 BBV kunnen de
scheepseigenaar en de
andere personen ge-
noemd in het BBV 1957
hun aansprakelijkheid
voor olievervuiling op
volle zee en in de terri-
toriale wateren van een
staat die geen partij is
bij de CLC beperken tot
de limieten uit het BBV
1957.

De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de in het
BBV 1957 genoemde
personen voor vorderingen
inclusief de vorderingen
als bedoeld in de CLC.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoriale
wateren van een verdragsstaat.
Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voorbe-
houd van art. 7 BBV kunnen
de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in
het BBV 1957 hun aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
de CLC 1969, beperken tot de
limieten uit het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voorbe-
houd van art. 7 BBV kunnen
de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in
het BBV 1957 hun aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
de CLC 1969 niet beperken
tot de limieten uit het BBV
1957.

11 Bijvoorbeeld: Ghana, Guyana, Libanon, Luxemburg en Syrië.
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6 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)12

Ten opzichte
van een Staat
die partij is bij
beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van
een Staat alleen
partij is bij BBV
1957

Ten opzichte van een Staat die bij geen
van beide verdragen partij is

De limieten uit
de CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar
voor vorderin-
gen uit oliever-
vuiling in de
territoriale
wateren of de
EEZ van een
verdragsstaat.

De scheeps-
eigenaar en de
andere perso-
nen genoemd in
het BBV 1957
kunnen hun
aansprakelijk-
heid voor olie-
vervuiling
buiten de terri-
toriale wateren
en de EEZ van
een staat die
geen partij is
bij de CLC
beperken tot de
limieten uit het
BBV 1957.

De limieten uit de CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling
in de territoriale wateren of
de EEZ van een verdrags-
staat.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kunnen de scheeps-
eigenaar en de andere per-
sonen genoemd in het BBV
1957 hun aansprakelijkheid
voor olievervuiling buiten
de territoriale wateren en de
EEZ van een staat die geen
partij is bij de CLC beper-
ken tot de limieten uit het
BBV 1957.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kan voor aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren en de EEZ van een
staat die geen partij is bij
de CLC geen beroep wor-
den gedaan op de limieten
uit het BBV 1957.

De limieten uit
BBV 1957 gelden
voor personen en
vorderingen als
bedoeld in BBV
1957, inclusief voor
vorderingen uit
olievervuiling in de
territoriale wateren
of de EEZ van een
staat die partij is bij
de CLC van 1992.

De limieten uit de CLC 1992 gelden
voor de scheepseigenaar voor vorderin-
gen uit olievervuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van een verdrags-
staat.

Indien de forumstaat geen gebruik maakt
van het voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kunnen de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in het BBV
1957 hun aansprakelijkheid voor oliever-
vuiling buiten de territoriale wateren en
de EEZ van een staat die geen partij is
bij de CLC beperken tot de limieten uit
het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel gebruik maakt
van het voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kan voor aansprakelijkheid voor
olievervuiling buiten de territoriale wate-
ren en de EEZ van een staat die geen
partij is bij de CLC geen beroep worden
gedaan op de limieten uit het BBV
1957.

12 Bijvoorbeeld: Algerije, Fiji eilanden, Ghana, IJsland India, Israël, Libanon, Madagaskar, Monaco,
Papua Nieuw Guinea, Polen, Singapore, Solomon eilanden, Syrië, Tonga en Zwitserland.
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7 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)13

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren van
een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren van een staat die
partij is bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mogelijk
is op de limieten van de
LLMC 1976 tengevolge van
art. 3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorde-
ringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren van
een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 teng-
evolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit olievervui-
ling in de territoriale wateren
van een staat die partij is bij de
CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territo-
riale wateren van een staat die
partij is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep moge-
lijk is op de limieten van de
LLMC 1976 tengevolge van art.
3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorderin-
gen anders dan uit olievervui-
ling.

Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

13 Bijvoorbeeld: Albanië, Benin, Egypte, Equatoriaal Guinea, Georgië, Guyana, Jemen, Letland, Syrië
en de Verenigde Arabische Emiraten.
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8 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)14

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoria-
le wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle ande-
re personen voor vorderingen
uit olievervuiling buiten de
territoriale wateren van een
staat die partij is bij het de
CLC is onbeperkt omdat
geen beroep mogelijk is op
de limieten van de LLMC
1976 tengevolge van art. 3
sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorde-
ringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1976
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit de
LLMC 1976 gelden wel
voor vorderingen anders
dan uit olievervuiling.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1976 ten-
gevolge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1976.

14 Bijvoorbeeld: Albanië, Algerije, Australië, Azerbeidjaan, Bahamas, Barbados, België, Bulgarije, Dominica, Egypte,
Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hong Kong, India, Ierland, Kroatië, Letland, Liberia, Litouwen, Marshall eilanden,
Mauritius, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Nigeria, Polen, Sint Lucia, Samoa, Siërra Leone, Singapore, Spanje,
Syrië, Tonga, Trinidad en Tobago, Turkije, Vanuatu, Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland.
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9 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)15

Ten opzichte van
een Staat die partij
is bij beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
CLC 1969 gelden
voor de scheeps-
eigenaar voor vor-
deringen uit oliever-
vuiling in de territo-
riale wateren van
een staat die partij
is bij de CLC 1969.

De aansprakelijk-
heid van de
scheepseigenaar en
alle andere perso-
nen voor vorderin-
gen uit olievervui-
ling buiten de terri-
toriale wateren van
een staat die partij
is bij het de CLC is
onbeperkt omdat
geen beroep moge-
lijk is op de limie-
ten van de LLMC
1996 tengevolge
van art. 3 sub b
LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren van een staat
die partij is bij de CLC
1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1996 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1996.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1976.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een staat die
partij is bij de CLC
1969.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1996
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale wate-
ren van een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territo-
riale wateren van een staat die
partij is bij het de CLC is
onbeperkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten van
de LLMC 1976 tengevolge van
art. 3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1996 wel voor vorde-
ringen anders dan uit oliever-
vuiling.

Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1996.

15 Bijvoorbeeld: Albanië.
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10 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)16

Ten opzichte van
een Staat die
partij is bij beide
verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
CLC 1992 gelden
voor de scheeps-
eigenaar voor
vorderingen uit
olievervuiling in
de territoriale
wateren of de
EEZ van een
staat die partij is
bij de CLC.

De aansprake-
lijkheid van de
scheepseigenaar
en alle andere
personen voor
vorderingen uit
olievervuiling
buiten de terri-
toriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen be-
roep mogelijk is
op de limieten
van de LLMC
1996 tengevolge
van art. 3 sub b
LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1996 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1996.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1996
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit de
LLMC 1996 gelden wel
voor vorderingen anders
dan uit olievervuiling.

De limieten uit CLC 1992 gelden
voor de scheepseigenaar voor
vorderingen uit olievervuiling in
de territoriale wateren of de EEZ
van een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territoria-
le wateren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mogelijk is
op de limieten van de LLMC
1976 tengevolge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 15 LLMC, gelden de
limieten uit de LLMC 1976 wel
voor vorderingen anders dan uit
olievervuiling.

Indien de forumstaat wel gebruik
maakt van het voorbehoud van
art. 15 LLMC is geen beroep
mogelijk op de limieten uit de
LLMC 1976.

16 Bijvoorbeeld: Albanië, Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Malta, Noorwegen, Rusland,
Sint Lucia, Siërra Leone, Spanje, Tonga, het Verenigd Koninkrijk en Zweden
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11 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)17

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij het HNS-
verdrag

Ten opzichte van
een Staat die
alleen partij is
bij BBV 1957

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de terri-
toriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op volle
zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt
door een schip dat te-
boek staat in een ver-
dragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.
De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de
scheepseigenaar voor
alle vorderingen als
bedoeld in het BBV
1957 anders dan vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag.
De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de
personen als genoemd in
het BBV 1957 anders
dan de scheepseigenaar
voor alle vorderingen als
bedoeld in het BBV
1957, inclusief vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van een
verdragsstaat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV 1967
gelden de limieten uit het
BBV 1957 voor de scheeps-
eigenaar voor alle vorderin-
gen als bedoeld in het BBV
1957 anders dan vorderingen
als bedoeld in het HNS-ver-
drag en gelden de limieten uit
het BBV 1957 voor de perso-
nen als genoemd in het BBV
1957 anders dan de scheeps-
eigenaar voor alle vorderin-
gen als bedoeld in het BBV,
inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag.
Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit het BBV 1957.

De limieten uit
BBV 1957 gel-
den voor perso-
nen en vorderin-
gen als bedoeld
in BBV 1957,
inclusief voor
vorderingen uit
HNS-schade als
bedoeld in het
HNS-verdrag.

De limieten uit het HNS-ver-
drag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervui-
ling in de EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS-schade op
volle zee anders dan door ver-
vuiling veroorzaakt door een
schip dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens preven-
tieve maatregelen.
Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV 1957
gelden de limieten uit het BBV
voor de scheepseigenaar voor
alle vorderingen als bedoeld in
het BBV 1957 anders dan
vorderingen als bedoeld in het
HNS-verdrag en gelden de
limieten uit het BBV 1957 voor
de personen als genoemd in het
BBV 1957 anders dan de
scheepseigenaar voor alle vor-
deringen als bedoeld in het
BBV, inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag.
Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV is geen
beroep mogelijk op de limieten
uit het BBV 1957.

17 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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12 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)18

Ten opzichte van een Staat
die partij is bij beide
verdragen?

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij het
HNS-verdrag?

Ten opzichte van
een Staat die
alleen partij is bij
LLMC 1976?

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is?

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS-scha-
de in de territoriale wate-
ren van een verdragsstaat,
uit HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS schade op
volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt
door een schip dat teboek
staat in een verdragsstaat
of wegens preventieve
maatregelen.
De limieten uit de LLMC
1976 gelden voor de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
de LLMC 1976 anders
dan vorderingen als be-
doeld in het HNS-verdrag.
De limieten uit de LLMC
1976 gelden voor de per-
sonen als genoemd in het
de LLMC 1976 anders
dan de scheepseigenaar
voor alle vorderingen als
bedoeld in de LLMC 1976
inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-ver-
drag.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS schade
in de territoriale wateren
van een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat, uit
HNS schade op volle zee
anders dan door vervuiling
veroorzaakt door een schip
dat teboek staat in een ver-
dragsstaat of wegens pre-
ventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen
gebruik maakt van het
voorbehoud uit art. 15
LLMC 1976 gelden de
limieten uit de LLMC
1976 voor de scheepseige-
naar voor alle vorderingen
als bedoeld in de LLMC
1976 inclusief HNS-vorde-
ringen die buiten het geo-
grafisch toepassingsgebied
van het HNS-verdrag val-
len en gelden de limieten
uit LLMC 1976 voor de
personen als genoemd in
LLMC 1976 anders dan de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
LLMC 1976, inclusief
vorderingen als bedoeld in
het HNS-verdrag. Indien
de forumstaat wel gebruik
maakt van het voorbehoud
uit art. 15 LLMC is geen
beroep mogelijk op LLMC
limieten.

De limieten uit de
LLMC 1976 gel-
den voor personen
en vorderingen als
bedoeld in de
LLMC 1976,
inclusief voor vor-
deringen uit HNS
schade als bedoeld
in het HNS-ver-
drag.

De limieten uit het HNS-ver-
drag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van een
verdragsstaat, uit HNS schade
op volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voorbe-
houd uit art. 15 LLMC 1976
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 voor de scheeps-
eigenaar voor alle vorderingen
als bedoeld in de LLMC 1976
inclusief HNS-vorderingen die
buiten het geografische toepas-
singsgebied van het HNS-
verdrag vallen en gelden de
limieten uit LLMC 1976 voor
de personen als genoemd in
LLMC 1976 anders dan de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
LLMC 1976, inclusief vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag. Indien de fo-
rumstaat wel gebruik maakt
van het voorbehoud uit art. 15
LLMC is geen beroep moge-
lijk op LLMC limieten.

18 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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13 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag inzake de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)19

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij
is bij het HNS-ver-
drag

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territoriale
wateren van een ver-
dragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit
HNS schade op volle zee
anders dan door vervui-
ling veroorzaakt door een
schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of we-
gens preventieve maat-
regelen.

Indien de forumstaat
geen gebruik maakt van
het voorbehoud van art.
18 LLMC 1996 kan de
aansprakelijkheid voor
HNS-schade die buiten
het geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag valt, wor-
den beperkt tot de limie-
ten uit de LLMC 1996.

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 18
LLMC 1996 wel heeft
gemaakt is de aansprake-
lijkheid voor vorderingen
als bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag vallen onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
uit de LLMC 1996 tenge-
volge van het voor-
behoud van art. 18
LLMC 1996.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territori-
ale wateren van een
verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS
schade op volle zee
anders dan door
vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in
een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 15 LLMC 1996
wel heeft gemaakt, is
geen beroep mogelijk
op de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 15 LLMC 1996
niet heeft gemaakt en
de forumstaat geen
gebruik maakt van
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
kan de aansprake-
lijkheid voor HNS-
schade die buiten het
geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag valt,
worden beperkt tot de
limieten uit de LLMC
1996.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territoria-
le wateren van een
verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders
dan door vervuiling
veroorzaakt door een
schip dat teboek staat
in een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

Indien de forumstaat
geen gebruik maakt
van het voorbehoud
van art. 18 LLMC
1996 kan de aanspra-
kelijkheid voor HNS-
schade die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag valt, worden
beperkt tot de limieten
uit de LLMC 1996.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is
de aansprakelijkheid
voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag vallen onbe-
perkt omdat geen
beroep mogelijk is op

De limieten uit het HNS-verdrag
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit HNS-schade
in de territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervuiling
in de EEZ van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op volle zee an-
ders dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat teboek
staat in een verdragsstaat of we-
gens preventieve maatregelen.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1996
wel heeft gemaakt, is geen beroep
mogelijk op de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1996
niet heeft gemaakt en de forum-
staat geen gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 18 LLMC
1996 kan de aansprakelijkheid
voor HNS-schade die buiten het
geografische verdragsgebied van
het HNS-verdrag valt, worden
beperkt tot de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is de aanspra-
kelijkheid voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag die
buiten het geografische verdrags-
gebied van het HNS-verdrag val-
len onbeperkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten uit de
LLMC 1996 tengevolge van het
voorbehoud van art. 18 LLMC
1996.

19 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij
is bij het HNS-ver-
drag

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is
de aansprakelijkheid
voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag vallen
onbeperkt omdat geen
beroep mogelijk is op
de limieten uit de
LLMC 1996 tenge-
volge van het voorbe-
houd van art. 18
LLMC 1996.

de limieten uit de
LLMC 1996 tenge-
volge van het voor-
behoud van art. 18
LLMC 1996.
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14 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door ge-
vaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprake-
lijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969)20

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij is
bij het HNS-verdrag

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide verdra-
gen partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseige-
naar voor vorderingen
uit HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of we-
gens preventieve maat-
regelen.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoria-
le wateren van een
staat die partij is bij de
CLC.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatrege-
len.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een staat
die partij is bij de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade
in de territoriale wateren
van een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat, uit
HNS-schade op volle zee
anders dan door vervuiling
veroorzaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheeps-
eigenaar voor vorderingen
uit olievervuiling in de
territoriale wateren van een
staat die partij is bij de
CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervui-
ling in de EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS-schade op
volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoriale
wateren van een staat die
partij is bij de CLC.

20 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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15 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor
schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992)21

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het HNS-verdrag

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseige-
naar voor vorderingen
uit HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders
dan door vervuiling
veroorzaakt door een
schip dat teboek staat
in een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de terri-
toriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op
volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatrege-
len.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade in
de territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit HNS-
schade op volle zee anders
dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een verdrags-
staat of wegens preventieve
maatregelen.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling
in de territoriale wateren of
de EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade in
de territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit HNS-
schade op volle zee anders
dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een ver-
dragsstaat of wegens pre-
ventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling in
de territoriale wateren of de
EEZ van een staat die partij
is bij de CLC.

21 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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4.3 Conclusie uit de weergave van de verhoudingen tussen de limitatieverdra-
gen

Uit de weergave van de verhoudingen tussen de limitatieverdragen blijkt in de eerste
plaats dat complexe situaties ontstaan wanneer een staat partij wordt bij een nieuw
verdrag zonder het oude verdrag wordt opgezegd. In de tweede plaats blijkt dat er
leemtes bestaan of kunnen gaan bestaan tussen de CLC en het Londens Limitatiever-
drag van 1976 en 1996 en tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatieverdrag
van 1996 tengevolge van de te ruime uitsluitingsbepalingen uit art. 3 sub b LLMC
1976 en LLMC 1996 en uit art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996.

In art. 3 sub b LLMC wordt de toepassing van het Londens Limitatieverdrag op
vorderingen uit olievervuiling als bedoeld in het CLC-verdrag uitgesloten.22 De
uitsluiting van de toepassing van het Londens Limitatieverdrag op vorderingen als
bedoeld in de CLC, zoals bepaald in art. 3 sub b LLMC, is bedoeld om te voorkomen
dat de aansprakelijke scheepseigenaar voor olievervuiling twee fondsen zou moeten
vormen. Daarnaast voorkomt de uitsluiting dat de, vaak grote, vorderingen voor
olievervuiling als bedoeld in de CLC mee zouden delen in het LLMC fonds.23 De
uitsluiting van CLC-vorderingen van het Londens Limitatieverdrag voorkomt daarmee
dat de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid voor olievervuiling die is gelimiteerd
tot de relatief hoge bedragen uit de CLC nog verder zou kunnen limiteren tot de lagere
limieten uit het Londens Limitatieverdrag. Deze dubbele limitatiemogelijkheid zou
de vergoedingsmogelijkheden voor slachtoffers van olievervuiling als bedoeld in de
CLC sterk verminderen.

De op zich logische uitsluitingsbepaling heeft echter een ruimer effect dan bedoeld.
Naast vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid beperkt kan worden op basis van
de CLC sluit de bepaling namelijk ook bepaalde vorderingen van het recht op beper-
king van aansprakelijkheid uit het Londens Limitatieverdrag uit die niet reeds onder
een ander beperkingsregime vallen. Als gevolg daarvan is de aansprakelijkheid voor
die vorderingen onbeperkt. De achtergrond van art. 3 sub b van het Londens Limitatie-
verdrag wordt hieronder aan de hand van de Traveaux Preparatoires van het Londens
Limitatieverdrag, de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis van de goedkeuring
van het verdrag en de literatuur nader toegelicht.

Een vergelijkbare leemte zal zich gaan voordoen tussen het HNS-verdrag en het
Londens Limitatieverdrag van 1996 indien een verdragsstaat gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996. De aansprakelijkheid voor schade
als bedoeld in het HNS-verdrag die zich voordoet buiten het geografische toepassings-
gebied van het HNS-verdrag is in dat geval onbeperkt.

22 Zie paragraaf 4.2.2.
23 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 98-99.
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4.4 Art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag: de uitsluiting van vorde-
ringen als bedoeld in het CLC-verdrag

4.4.1 Traveaux Preparatoires van art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag

Uit de Traveaux Preparatoires24 van art. 3 sub b LLMC blijkt dat het ontwerp van
dit artikellid oorspronkelijk luidde25:

‘Claims subject to the provisions of the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, dated 29th November 1969, or to national legislation giving effect to
that Convention.’

Aanvankelijk stond er in plaats van ‘within the meaning of’ dus ‘subject to’ en werd
een verwijzing gemaakt naar de nationale wetgeving die dient ter implementatie van
de CLC. Het oorspronkelijke ontwerp wordt in de Traveaux Preparatoires als volgt
toegelicht26:

‘Sub-paragraph (b) excludes claims which are actually subject to limitation of liability
under the 1969 Oil Pollution Liability Convention or national legislation giving effect to
it. Other national legislation on liability for oil pollution damage does not exclude global
limitation. Thus, a country which adheres to the global Limitation Convention cannot
prevent global limitation of oil pollution otherwise than by adhering to the Oil Pollution
Liability Convention.’

Tijdens de totstandkoming van het Londens Limitatieverdrag van 1976 werden met
betrekking tot de verhouding van het Londens Limitatieverdrag tot de reeds bestaande
CLC drie onderwerpen bediscussieerd:
1. de moeilijkheden die zouden ontstaan voor staten die geen partij zijn bij de CLC;
2. de mogelijkheid dat de CLC van 1969 in de toekomst zou worden geamendeerd;
3. vragen met betrekking tot schade anders dan door vervuiling.

Het aanvankelijk voorgestelde art. 3 sub b zou tot gevolg hebben dat een persoon
die aansprakelijk is voor olievervuiling op grond van een nationale regeling die niet
is gebaseerd op de CLC, zoals nu bijvoorbeeld op de Amerikaanse OPA, mag mee-
delen in het LLMC fonds en daardoor nog verder kan limiteren dan de bedragen ge-
noemd in de nationale regeling voor olievervuiling, uiteraard mits dat verdrag toepasse-
lijk is.27 Bij de totstandkoming van het artikel werd daarom voorgesteld om in art. 3
sub b op te nemen dat het Londens Limitatieverdrag ook onverlet laat de nationale
wetten met betrekking tot aansprakelijkheid voor olievervuiling die niet op de CLC

24 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 93-108.
25 In de zogenaamde Hamburg Draft Convention. Zie voor de tekst van de Hamburg draft: Traveaux

Preparatoires of the LLMC 1976, p. 427-431, zie voor art. 3 sub b p. 428.
26 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 93.
27 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 98.
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zijn gebaseerd. Vervolgens is een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te
onderzoeken om in art. 3 sub b ook nationale wetgeving met betrekking tot de beper-
king van aansprakelijkheid voor olievervuiling anders dan de regels uit de CLC van
de toepassing van het Londens Limitatieverdrag uit te sluiten. De werkgroep stelt na
beraad het volgende28:

‘The Group elaborated the following text on which, however, it was unable to reach an
agreement:
“(b) Claims for oil pollution damage as defined in the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, dated 29 November 1969, or in any amendment or
Protocol thereto which is in force”.’

De gedelegeerde van het Verenigd Koninkrijk is voorzitter van deze werkgroep en
hij doet verslag van het resultaat29:

‘To meet the concerns expressed, two solutions were possible: either to make the reference
to the 1969 Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage purely descriptive,
or to include, in the reference to national legislation, laws other than those giving effect
to that Convention. The first solution seemed to be the more satisfactory, and was therefore
given in the Group’s report.’

En verder stelt hij:

‘Although the basic text excluded only those claims governed by the 1969 Civil Liability
Convention – i.e., those arising in one of the State Parties to that Convention – the new
text proposed by the Working Group excluded claims covered by the Convention, whether
or not that Convention had entered into force in the country concerned. Thus the only claims
excluded would be claims for persistent oil pollution damage caused by loaded tankers.
If, however, application of the 1969 Civil Liability Convention was extended to other
categories of oil or ships, claims for such damage would not be covered by the Convention
under discussion at the present Conference either. In other words, while the basic text would
have the effect, in a country not Party to the 1969 Civil Liability Convention, of allowing
claims for pollution damage to share in the amount laid down under Article 6, the proposed
text would allow pollution damage claims to be treated separately just as they would when
arising in countries Parties to the 1969 Civil Liability Convention.’

Uit de Traveaux Preparatoires bij art. 3 sub b LLMC 1976 blijkt dat voor de toepasse-
lijkheid van het Londens Limitatieverdrag op de aansprakelijkheid voor olievervuiling
de definitie van olievervuiling als bedoeld in de CLC bepalend is. Met andere woorden,
het Londens Limitatieverdrag is niet toepasselijk als de olievervuiling binnen het
materiële toepassingsgebied van de CLC van 1992 valt. Het materiële toepassings-
gebied van de CLC wordt bepaald door de definities van ‘olie’, ‘vervuiling’, ‘schade’

28 LEG/CONF.5.C.1WP.64/Rev. 1.
29 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 101.
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en ‘schip’. Het materiële toepassingsgebied van de CLC is uitgebreid besproken in
het deel betreffende de aansprakelijkheid voor maritieme onrechtmatige daden.30

Belangrijk is dat in art. 3 sub b LLMC dus niet staat dat het Londens Limitatiever-
drag alleen niet van toepassing is als de CLC wel van toepassing is en evenmin staat
er dat het Londens Limitatieverdrag alleen niet van toepassing is als daadwerkelijk
een recht op beperking van aansprakelijkheid aan de CLC kan worden ontleend. Dit
is van belang omdat de toepasselijkheid van de CLC en het bestaan van een recht
op beperking op basis van de CLC van meer factoren afhangen dan alleen van de
definities van olie, vervuiling, schade en schip. Dit heeft tot gevolg dat art. 3 sub b
de toepasselijkheid van het Londens Limitatieverdrag ook kan uitsluiten indien ook
de CLC niet toepasselijk is of weliswaar toepasselijk is maar in een concreet geval
geen recht op beperking biedt. Voorbeelden van situaties die wel binnen het materiële
toepassingsgebied vallen van de CLC maar waarvoor de CLC toch geen recht op
beperking biedt, zijn olievervuiling op volle zee of in het territoir van een niet-ver-
dragsstaat en olievervuiling waarvoor een ander dan de scheepseigenaar aansprakelijk
wordt gesteld. Het bestaan van deze leemtes werd bij de totstandkoming van art. 3
sub b van het Londens Limitatieverdrag reeds door enkele delegaties opgemerkt.31

Ondanks het signaleren van het probleem, wordt de tekst gehandhaafd. Er ontstaat
nog slechts een discussie over de keuze tussen de woorden ‘as defined in’ en ‘within
the meaning of’. De laatste optie krijgt de voorkeur en het door de werkgroep voor-
gestelde artikellid wordt aangenomen.32

4.4.2 Nederlandse Parlementaire Geschiedenis met betrekking tot art. 3 sub b van
het Londens Limitatieverdrag

Uit de Parlementaire Geschiedenis van de Nederlandse Goedkeuringswet van het
Londens Limitatieverdrag blijkt dat de leemtes tussen het Londens Limitatieverdrag
en de CLC ook door de Nederlandse wetgever zijn gesignaleerd. In de Memorie van
Toelichting bij het voorstel van de rijkswet33 tot goedkeuring van het Londens Limita-
tieverdrag is ten aanzien van art. 3 sub b gesteld:

30 Zie paragraaf 2.2 van deel II.
31 De delegatie van Denemarken stelt op dat moment reeds de vraag of de voorgestelde tekst impliceert

dat bepaalde vorderingen met betrekking tot olievervuiling zowel buiten het CLC-verdrag als het
LLMC verdrag zouden vallen. De gedelegeerde van het Verenigd Koninkrijk bevestigt het bestaan
van deze mogelijkheid namens de werkgroep die de tekst had geformuleerd. Traveaux Preparatoires
of the LLMC 1976, p. 101. Later in het debat stelt Cleton namens Nederland dat de door de werk-
groep voorgestelde tekst kan leiden tot problemen met betrekking tot de verzekering. Cleton doelt
hier op de mogelijkheid dat, nu de tekst niet verwijst naar nationale beperkingsregimes, er onbeperkte
aansprakelijkheid bestaat voor schade door olievervuiling die onder de CLC noch onder de LLMC
valt. Ondanks deze geuite vrees is in het uiteindelijke artikel geen verwijzing naar nationale beper-
kingsregels gekomen. Zie: Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 103.

32 Zie ook IMO document LEG/CONF.5/C.3/1, gepubliceerd in Traveaux Preparatoires of the LLMC
1976, p. 457.

33 Rijkswet 19 769. Zie: PG Boek 8 BW, 1992, p. 678-679.
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‘Artikel 3 somt de vorderingen op die uitdrukkelijk zijn uitgezonderd van de beperking van
aansprakelijkheid. Behalve de vorderingen, die ook reeds in het Brusselse Verdrag zijn
uitgezonderd (artikel 1, vierde lid) en die in het onderhavige art. 3 onder a en e zijn
vermeld, worden ook genoemd de vorderingen terzake van schade door verontreiniging
door olie, als bedoeld in het Verdrag van Brussel van 29 november 1969 (zie onder b),
de vorderingen die zijn onderworpen aan een verdrag of nationale wetgeving, waardoor
de beperking van aansprakelijkheid voor kernschade geregeld of verboden wordt (zie onder
c) en tenslotte de vorderingen tegen de eigenaar van een nucleair schip terzake van
kernschade (ze onder d). De aanvankelijke opzet van deze bepaling was beperkter, namelijk
het afbakenen van de regeling van het algemene limitatieverdrag teneinde een overlapping
te voorkomen met de regeling van de beperking van aansprakelijkheid in andere verdragen.
De definitieve redactie van genoemde bepalingen is echter veel ruimer, waardoor het
Verdrag van Londen bepaalde categorieën van vorderingen uitsluit, ook al wordt de
beperking van aansprakelijkheid voor die vorderingen slechts beheerst door nationale
wetgeving.
Dit blijkt in de eerste plaats uit de bewoordingen van onderdeel b, dat betrekking heeft
op vorderingen wegens verontreiniging door olie. Het ontwerp-verdrag beperkte de uitslui-
ting nog tot vorderingen waarop het Verdrag van Brussel van 29 november 1969 van
toepassing is. Voor een aantal Staten dat geen partij is bij dat Verdrag, maar een eigen
nationale regeling hebben terzake van de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging, was
deze beperkte uitsluiting niet aanvaardbaar, aangezien zij niet wensten dat de beperking
van aansprakelijkheid zou worden beheerst door het nieuwe Verdrag van Londen. De
eindversie van art. 3 onder b is dan ook ruimer gesteld: daarin worden van beperking
uitgesloten alle vorderingen in de zin van het Verdrag van 1969, dat wil zeggen alle
vorderingen wegens schade door verontreiniging door olie welke uit een schip is ontsnapt
of weggevloeid, gericht tegen de eigenaar van dat schip. Wat onder “schip” en “olie”
en “schade door verontreiniging” moet worden verstaan, is omschreven in art. I, leden
1, 5 en 6 van het Verdrag van 1969. Dat Verdrag is zelf alleen van toepassing op schade
die is ontstaan op het grondgebied (met inbegrip van de territoriale zee) van een staat
die verdragspartij is (zie art. III). Heeft de vordering betrekking op schade die buiten dat
gebied is ontstaan, dan ontstaat er een leemte die door nationale wetgeving aangevuld
kan worden.
Wel komt een beroep op beperking van aansprakelijkheid overeenkomstig art. 3 onder b
toe aan de reder van een schip dat aansprakelijk is voor schade door verontreiniging door
olie, veroorzaakt door een daardoor aangevaren tankschip, alsook aan de reder- niet
eigenaar van een tankschip.’

4.4.3 Literatuur over art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag

Ook na het inwerkingtreden van het Londens Limitatieverdrag van 1976 is in de
internationale literatuur gewezen op de onvolkomenheden van art. 3 sub b LLMC
1976. Griggs en Williams34 hebben ten aanzien van de verhouding tussen de twee
genoemde verdragen gesteld:

34 Griggs en Williams, 1998, p. 21-22.
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‘It is assumed that the draftsman intended simply that a shipowner’s right of limitation
for oil pollution claims should remain governed by the 1969 Civil Liability Convention
(CLC) and not by the 1976 Convention. It seems likely, however, that Article 3(b) has a
wider effect than intended: provided that the claim is of its nature for “oil pollution
damage” as defined in the CLC, then irrespective of whether the claim is actually made
under the CLC, and irrespective of whether it is made against the shipowner (who is the
only party entitled to limit under CLC) or some other party, no right of limitation will exist
under the 1976 Convention. This could mean that where pollution claims are brought
against parties other than a shipowner (such as a ship manager or operator) neither the
CLC nor the 1976 Convention will provide any right of limitation. This is recognized as
a defect in the Convention which needs to be addressed in the domestic legislation which
incorporates the Convention.’35

Ozcayir36 zegt over dit zelfde onderwerp:

‘Different views have been expressed as regards the interpretation of the phrase “within
the meaning of” used in Article 3(b). The aim of the provision was to make sure that oil
pollution claims would remain governed by the Civil Liability Convention rather than the
1976 Limitation Convention.’

Tijdens het debat bij het ontwerpen van art. 3 sub b LLMC-verdrag werd voorgesteld
om de uitsluitingsbepaling uit het Londens Limitatieverdrag alleen van toepassing
te doen zijn ten opzichte van staten die partij zijn bij de CLC. Dit voorstel was
onacceptabel voor de staten die geen partij zijn bij het CLC-verdrag. Ozcayir leidt
hieruit af:

‘Article 3 (b) has the effect of excluding from the 1976 Convention all claims which fall
within the definition of the Civil Liability Convention whether the Civil Liability Convention
applies in the country in question or not. The test which has to be applied is what type
of damage is the claim for? As long as the claim is within the nature of oil pollution as
defined in the Civil Liability Convention it does not matter whether the claim is actually
made under the Convention or the claim is made against the shipowner or some other party.
This means that if pollution claims are brought against other parties than the shipowner,
none of these Conventions will provide limitation right. With regard to the shipowner it
seems that there is not much of a problem as the Civil Liability Convention provides that
such claims must only be brought under the Civil Liability Convention.
If a claim for oil pollution damage is caused by a laden tanker in a State party only to
the 1976 Limitation Convention, the claim would not be limited under this Convention as
it is pollution damage within the meaning of the 1969 CLC.
If the State is also party to the 1969 CLC, then this claim would be limitable under this
Convention. In case of a claim for oil pollution damage caused by a laden tanker on the
territory of a State party to both Conventions and claim is made against the charterer rather

35 Vgl. art. 153 en 154 paragraaf 4(2) van Part II van Schedule & van de MSA 1995: ‘The claims
excluded from the Convention by paragraph (b) of Article 3 are claims in respect of any liability
incurred under section 153 of this Act.’

36 Oya Ozcayir 2000, p. 4-8.
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than the owner, the claim would not be covered under the Civil Liability Convention as
the Convention does not regulate limit of liability claims for such damage against the
charterer. However, it would not be limited under the 1976 Convention either as the type
of pollution damage is within the meaning of the 1969 Civil Liability Convention although
it is not actually covered by the provisions of this Convention.’

Ozcayir constateert dus dat art. 3 sub b LLMC tot gevolg heeft dat de aansprakelijk-
heid voor bepaalde vorderingen uit olievervuiling onbeperkt is geworden. Ozcayir
stelt dat de aansprakelijkheid van de rompbevrachter voor olievervuiling op grond
van het CLC-verdrag van 1969 noch op grond van het Londens Limitatieverdrag kan
worden beperkt. Dit probleem is in belangrijke mate verkleind door het protocol van
1992 bij het CLC-verdrag. In het door dat protocol gewijzigde CLC-verdrag van 1992
wordt onder meer de rompbevrachter van aansprakelijkheid voor olievervuiling
uitgesloten. Nu de bevrachter voor schade als bedoeld in het CLC-verdrag niet meer
aansprakelijk gesteld kan worden, doet de noodzaak om die aansprakelijkheid te
kunnen beperken voor wat betreft olievervuiling binnen het verdragsgebied van het
CLC-verdrag zich niet meer voor. De leemte tussen het CLC-verdrag en het Londens
Limitatieverdrag ten aanzien van het recht op beperking van aansprakelijkheid van
zowel de scheepseigenaar als de rompbevrachter voor olievervuiling buiten de territori-
ale wateren of de EEZ van een staat die partij is bij het CLC-verdrag is echter wel
blijven bestaan.

4.5 Nationale oplossingen voor de geconstateerde leemte tussen de CLC en
het Londens Limitatieverdrag

4.5.1 Nederlands recht

In de Nederlandse wet is art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag in art. 753
lid 1 Boek 8 BW37 neergelegd en vertaald als:

‘Deze titel is niet van toepassing op:
(…)
b. vorderingen voor schade door verontreiniging door olie, zoals deze zijn bedoeld in het
op 29 november 1969 tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke
aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie of in enige kracht van wet
hebbende wijziging van dat Verdrag of Protocol daarbij;’

37 Het LLMC-verdrag is aanvankelijk in het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering geïmplementeerd. Later zijn de bepalingen uit het Wetboek van koophandel in Boek
8 van het Burgerlijk Wetboek terechtgekomen.
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Bij de voorbereiding van de Nederlandse regeling38 Beperking van aansprakelijkheid
voor maritieme vorderingen stelt de Vaste Commissie van Justitie aan de minister39

onder meer de vraag hoe ruim de zinsnede ‘vorderingen voor schade door verontreini-
ging door olie, zoals deze zijn bedoeld’ moet worden opgevat. De minister legt eerst
uit hoe men tot de gekozen formulering is gekomen:

‘Enkele landen die geen partij waren bij het Brusselse Verdrag van 1969 wilden niet dat
het Londense Verdrag van toepassing zou zijn op vorderingen wegens verontreiniging door
olie in hun territorium. Landen die wel partij waren bij het Verdrag van 1969 wilden niet
dat het Londense Verdrag van toepassing zou zijn op vorderingen wegens verontreiniging
door olie in hun territorium. Landen die wel partij waren bij het Verdrag van 1969 wilden
echter zo veel mogelijk voorkomen dat er een leemte zou ontstaan tussen de Verdragen
van 1969 en 1976. Bij wijze van compromis is de formulering gekozen “vorderingen voor
schade door verontreiniging door olie, zoals deze zijn bedoeld”. Hierdoor bleef echter toch
een leemte bestaan. De vorderingen tegen de eigenaar van een olietankschip terzake van
een schade door olieverontreiniging veroorzaakt door zijn schip op het grondgebied van
een staat die geen partij is of terzake van zodanige schade veroorzaakt op volle zee, konden
niet worden beperkt. Deze leemte wordt voor het geval dat de beperking van de aansprake-
lijkheid wordt bepaald door Nederlands recht opgevangen door een wijziging van de Wet
aansprakelijkheid olietankschepen in wetvoorstel 19 768.’

In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van het Wetboek van Koophandel40

wijst de minister eveneens op de leemte tussen het olieverdrag en het algemene
beperkingsverdrag:

‘Aangezien het Verdrag van 1969 slechts gelding heeft voor vorderingen wegens verontreini-
gingsschade ontstaan op het grondgebied met inbegrip van de territoriale zee van een staat
die partij is bij dat verdrag (art. II van het Verdrag van 1969) ontstaat er een leemte ter
zake van vorderingen gericht tegen de eigenaar van een olietankschip wegens schade door
olieverontreiniging op het grondgebied van een staat die geen partij is bij het Verdrag
van 1969 of op volle zee. In deze leemte zal worden voorzien door de in art. III van het
onderhavige wetsontwerp voorgestelde wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietanksche-
pen (Stb. 1975, 21).’

Uit de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis blijkt dat de wetgever de leemte tussen
de CLC en het Londens Limitatieverdrag heeft gezien. De wetgever heeft vervolgens
deze leemte door middel van nationaal recht opgevuld door art. 10a aan de WAOT
toe te voegen.

38 Wijziging van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel, van het eerste boek van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen,
Kamerstukken II 19 768.

39 Kamerstukken II 1987/88, 19 768 enz., nr. 8; PG Boek 8 BW, p. 638-639.
40 Zie met betrekking tot art. 740d K: Kamerstukken II 1986/87, 19 768, nr. 3; PG Boek 8 BW, p.

663-664.
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Artikel 10a Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen (WAOT)
Artikel 10a van de WAOT luidde aanvankelijk41:

‘De eigenaar kan zich overeenkomstig het bepaalde in Titel XI A van het tweede boek van
het Wetboek van Koophandel en de artikelen 320a-320z van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering beroepen op beperking van aansprakelijkheid uit anderen hoofde voor
vorderingen terzake van verlies of schade, buiten het schip buiten Nederland en niet in
het gebied van een bij het Verdrag partij zijnde Staat toegebracht, door bevuiling door
olie als gevolg van het ontsnappen of lozen van die olie uit het schip, daaronder begrepen
de kosten van preventieve maatregelen en verlies of schade welke zijn veroorzaakt door
deze maatregelen.’

Na het inwerkingtreden van het protocol van 1992 bij de CLC is art. 10a WAOT
gewijzigd in42:

‘De eigenaar kan zich overeenkomstig het bepaalde in titel 7 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek en art. 642a-642z van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beroepen
op beperking van aansprakelijkheid uit anderen hoofde voor vorderingen terzake van verlies
of schade, buiten het schip buiten Nederland, de territoriale zee daaronder begrepen, buiten
de Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) of, zolang een zodanige zone niet is
ingesteld, buiten een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee, waarvan de buiten-
grenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continen-
taal plat en niet in het gebied van een bij het Verdrag partij zijnde Staat toegebracht, door
bevuiling door olie als gevolg van het ontsnappen of lozen van die olie uit het schip,
daaronder begrepen de kosten van preventieve maatregelen en verlies of schade welke zijn
veroorzaakt door deze maatregelen.’

In de Memorie van Toelichting43 bij het oorspronkelijke art. 10a WAOT staat:

‘Uit art. 3 onder b van het Londense Verdrag volgt, dat het de eigenaar van een tankschip
als in dat Verdrag bedoeld voor door verontreiniging door olie ontstane schade geen beroep
op beperking van zijn aansprakelijkheid toekent. Het in dat artikel genoemde Brusselse
Verdrag van 1969 kent dergelijke mogelijkheid wel, doch daar dit slechts voor in een
verdragsstaat ontstane schade geldt, heeft art. 3 onder b van het Londense Verdrag ten
gevolge dat onbeperkte aansprakelijkheid bestaat voor schade door verontreiniging door
olie op volle zee en in een niet bij het Brusselse verdrag van 1969 partij zijnde staat. Dit
kan tot grote incongruentie aanleiding geven: wanneer een olietankschip op volle zee olie
verliest, die de visstand aantast en vervolgens naar de kust drijvend daar geheel dezelfde
soort schade aanricht, zou de eigenaar onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schade op
volle zee, doch beperkt ten aanzien van de schade binnen de territoriale wateren. Onder
het huidige recht kan hij ook voor de eerstgenoemde schade zijn aansprakelijkheid beperken,

41 Wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 241; in werking getreden op 1 september 1990, Stb. 1990, 424.
42 Wet van 4 september 1996, Stb. 1996, 461. In werking getreden op 15 november 1997, Stb. 1997,

167. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 473, nr. 1-5 en Kamerstukken I 1995/96, 24 473 nr. 270 en
270a.

43 Kamerstukken II 1986/87, 19 768, nr. 3, p. 16.



Deel III 399

doch door het met art. 3 onder b van het Londense verdrag overeenstemmend nieuw
ontworpen art. 740d onder b verliest hij deze bevoegdheid. Zonder voor verontreinigings-
schade die noch in Nederland is ontstaan, noch in enige andere staat die partij is bij het
Brusselse Verdrag van 1969 een aansprakelijkheidsregeling in het leven te roepen, heft
het onderhavige ontwerp de bedoelde lacune op door voor deze schade een afzonderlijke
mogelijkheid tot beperking te scheppen, voor het geval dat de beperking van de aansprake-
lijkheid wordt bepaald door het Nederlandse recht. Op de genoemde vorderingen wordt
de beperkingsregeling van het Wetboek van Koophandel, en niet die van deWet aansprake-
lijkheid olietankschepen, van overeenkomstige toepassing verklaard, waardoor voor de
eigenaar en de reder-niet-eigenaar van een tankschip dezelfde berekening van de beperkings-
verdragen geldt. In het hierboven als voorbeeld aangehaalde geval zal de met inachtneming
van art. 3, vijfde lid, van deWet aansprakelijkheid olietankschepen olietankschepen aange-
sproken reder-niet-eigenaar alleen een fonds moeten stellen op grond van art. 740a-740j
van het Wetboek van Koophandel, terwijl de eigenaar van het olietankschip een (afzonder-
lijk) fonds moet stellen tot dit bedrag voor schade op volle zee, naast zijn aansprakelijkheid
tot het volgens het Brussels Verdrag van 1969 berekende maximum voor schade binnen
de territoriale wateren.’

Uit art. 10a WAOT en de bijbehorende Memorie van Toelichting blijkt dat de leemte
betreffende olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van een verdragsstaat en in
de territoriale wateren van een niet-verdragsstaat is opgelost voor zowel de scheeps-
eigenaar als andere personen aan wie in het Londens Limitatieverdrag het recht op
beperking wordt toegekend. Art. 10a WAOT is uiteraard alleen toepasselijk indien
Nederlands recht op de beperking van aansprakelijkheid toepasselijk is. De vraag die
daarbij rijst, is wanneer Nederlands recht van toepassing is; met andere woorden welke
conflictregel de Nederlandse rechter hanteert ter bepaling van het toepasselijke recht
op de beperking van aansprakelijkheid in afwezigheid van eenvormige regels.44 De
vraag welke conflictregels de Nederlandse rechter moet toepassen ter bepaling van
het toepasselijke recht op de beperking van aansprakelijkheid komt hieronder nog
uitgebreid aan de orde.45

4.5.2 Engels recht

De bepalingen uit de CLC zijn voor het Engelse recht neergelegd in Chapter 3 van
Part VI van de Merchant Shipping Act (MSA) van 1995.46 In art. 153 van de Mer-
chant Shipping Act (MSA) is bepaald:

44 Indien de Nederlandse rechter bevoegd is te oordelen over olievervuiling in de territoriale wateren
van een staat die geen partij is bij de CLC, is het recht van die Staat toepasselijk op grond van de
lex loci delicti-regel van art. 3 WCOD en niet het Nederlandse recht. Ingeval van olievervuiling
op volle zee geldt de lex registrationis van het schadeveroorzakende schip op grond van art. 1 sub
b en art. 3 WCOD.

45 Zie hoofdstuk 8.
46 Zie: www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in november 2005.
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‘1) Where, as a result of any occurrence, any oil is discharged or escapes from a ship
to which this section applies, then (except as otherwise provided by this Chapter) the owner
of the ship shall be liable:
(a) for any damage caused outside the ship in the territory of the United Kingdom by
contamination resulting from the discharge or escape; and
(b) for the cost of any measures reasonably taken after the discharge or escape for the
purpose of preventing or minimising any damage so caused in the territory of the United
Kingdom by contamination resulting from the discharge or escape; and
(c) for any damage caused in the territory of the United Kingdom by any measures so taken.
2) Where, as a result of any occurrence, there arises a grave and imminent threat of damage
being caused outside a ship to which this section applies by the contamination that might
result if there were a discharge or escape of oil from the ship, then (except as otherwise
provided by this Chapter) the owner of the ship shall be liable-
(a) for the cost of any measures reasonably taken for the purpose of preventing or mini-
mising any such damage in the territory of the United Kingdom; and
(b) for any damage caused outside the ship in the territory of the United Kingdom by any
measures so taken;
and in this Chapter any such threat is referred to as a relevant threat of contamination.
(3) Subject to subsection (4) below, this section applies to any ship constructed or adapted
for carrying oil in bulk as cargo.
(4) Where any ship so constructed or adapted is capable of carrying other cargoes besides
oil, this section shall apply to any such ship-
(a) while it is carrying oil in bulk as cargo; and
(b) unless it is proved that no residues from the carriage of any such oil remain in the
ship, while it is on any voyage following the carriage of any such oil,
but not otherwise.
(5) Where a person incurs a liability under subsection (1) or (2) above he shall also be
liable for any damage or cost for which he would be liable under that subsection if the
references in it to the territory of the United Kingdom included the territory of any other
Liability Convention country.
(6) Where
(a) as a result of any occurrence, a liability is incurred under this section by the owner
of each of two or more ships, but
(b) the damage or cost for which each of the owners would be liable cannot reasonably
be separated from that for which the other or others would be liable,
each of the owners shall be liable, jointly with the other or others, for the whole of the
damage or cost for which the owners together would be liable under this section.
(7) For the purposes of this Chapter-
(a) references to a discharge or escape of oil from a ship are references to such a discharge
or escape wherever it may occur, and whether it is of oil carried in a cargo tank or of
oil carried in a bunker fuel tank;
(b) where more than one discharge or escape results from the same occurrence or from
a series of occurrences having the same origin, they shall be treated as one, but any
measures taken after the first of them shall be deemed to have been taken after the discharge
or escape; and
(c) where a relevant threat of contamination results from a series of occurrences having
the same origin, they shall be treated as a single occurrence.
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(8) The [1945 c. 8] Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 and, in Northern
Ireland, the [1948 c. 23 (N.I.).] Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act (Northern
Ireland) 1948 shall apply in relation to any damage or cost for which a person is liable
under this section, but which is not due to his fault, as if it were due to his fault.’

De bepalingen uit het Londens Limitatieverdrag zijn voor het Engelse recht neergelegd
in Schedule 7 bij de MSA van 1995.47 In het Engelse recht heeft men getracht de
kwestie betreffende de leemtes tussen het Londens Limitatieverdrag en de CLC op
te lossen in paragraph 4(2) van Part II van Schedule 7 bij de MSA van 1995. In dat
artikel is gesteld:

‘The claims excluded from the Convention by paragraph (b) of Article 3 are claims in
respect of any liability incurred under section 153 of this Act.’

Griggs en Williams48 stellen dat uit de woorden ‘any liability incurred’ blijkt dat
naar Engels recht de uitsluiting van het Londens Limitatieverdrag alleen geldt als
daadwerkelijk een recht op beperking aan de CLC kan worden ontleend en voorts
dat de uitsluiting van het Londens Limitatieverdrag niet geldt voor andere personen
dan de scheepseigenaar. Zij stellen:

‘(…) (it is) clear that for the purpose of English law, Article 3 (b) applies only to liabilities
actually incurred under CLC. Furthermore, it does not exclude a claim for limitation of
liability in respect of an oil pollution claim by any person other than the owner (e.g.
charterer or salvor)’.

Hieruit blijkt dat de Engelse wet evenals de Nederlandse wet de leemte betreffende
olievervuiling buiten het geografische verdragsgebied van de CLC oplost. Opgemerkt
dient wederom dat deze Engelse oplossing alleen functioneel is indien Engels recht
van toepassing is.

Voor zowel de WAOT als het Engelse artikel geldt overigens dat de scheepseige-
naar die geen recht op beperking van aansprakelijkheid aan de CLC kan ontlenen
bijvoorbeeld omdat hij de schade opzettelijk heeft veroorzaakt geen recht op beperking
kan ontlenen aan art. 10a WAOT of het vergelijkbare Engelse artikel. Ingeval van
dergelijk gedrag biedt het Londens Limitatieverdrag namelijk ook geen recht op
beperking van aansprakelijkheid.

47 Zie: www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in november 2005.
48 Griggs en Williams 1998, p. 22.
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4.5.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de nationale invulling van de leemtes
tussen de algemene en de bijzondere limitatieverdragen

Onder het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 paste de Nederlandse rechter op de
aansprakelijkheid voor bijna alle maritieme vorderingen, inclusief vorderingen uit
olievervuiling ongeacht waar deze waren ontstaan, de lage limieten uit het BBV 1957
toe. Deze limieten werden te laag bevonden voor olievervuiling en daarom werd in
1969 de CLC ontworpen waarin veel hogere limieten stonden voor olievervuiling die
plaatsvond in de territoriale wateren van een verdragsstaat. Voor de aansprakelijkheid
voor olievervuiling op volle zee of in de territoriale wateren van staten die geen partij
waren bij de CLC bleven de lage limieten uit BBV 1957 gelden. Met de introductie
van het Londens Limitatieverdrag van 1976 is de beperkte aansprakelijkheid voor
olievervuiling in de territoriale wateren van CLC-Staten gelijk gebleven maar is de
aansprakelijkheid voor olievervuiling op volle zee en in de territoriale wateren van
een staat die geen partij is bij de CLC ineens onbeperkt geworden. Met het protocol
van 1992 bij de CLC is de aansprakelijkheid voor olievervuiling in de EEZ van een
staat die partij is bij de CLC niet meer onbeperkt maar beperkt tot de limieten uit
de CLC van 1992. Mijns inziens had het de voorkeur verdiend om in de eerste plaats
vorderingen die onder het materieel en geografisch toepassingsgebied van het CLC-
verdrag vallen van toepassing van het Londens Limitatieverdrag uit te sluiten en in
de tweede plaats te voorzien in een opt-out clausule ten aanzien van vorderingen uit
olievervuiling voor staten die geen partij zijn bij het CLC-verdrag en voor olievervui-
ling een eigen aansprakelijkheidsregeling, zoals de Amerikaanse OPA, kennen. Het
resultaat van de gekozen compromisoplossing is namelijk nu dat er geen sluitend sys-
teem van de toepassingsgebieden van het Londens Limitatieverdrag en het CLC-
verdrag bestaat terwijl een van de belangrijkste staten voor wie de compromisoplossing
was opgenomen, zijnde de Verenigde Staten, uiteindelijk geen partij zijn geworden
bij het Londens Limitatieverdrag. Nu we echter te maken met een niet-sluitend systeem
is het juist dat onder meer in de Nederlandse en Engelse wetgeving de bestaande
leemte is ingevuld. Als gevolg hiervan is de aansprakelijkheid voor olievervuiling
op volle zee en in de territoriale wateren van een staat die geen partij is bij de CLC,
beperkt tot de limieten uit het Londens Limitatieverdrag.

Omdat hetzelfde probleem zich voordoet in de verhouding tussen het Londens
Limitatieverdrag en het HNS-verdrag verdient het aanbeveling om ook de leemtes
tussen die verdragen op te vullen door middel van nationale wetgeving. In de Neder-
landse wet moet aan de personen die in het Londens Limitatieverdrag het recht wordt
geboden zich te beperken het recht worden gegeven ook de aansprakelijkheid voor
HNS-schade die buiten het geografische toepassingsgebied van het HNS-verdrag vallen,
te beperken overeenkomstig de limieten uit het Londens Limitatieverdrag.




