
5 Fondsvorming

5.1 Het verwezenlijken van een recht op beperking

Voor het verwezenlijken van een recht op beperking zijn twee zaken van belang. In
de eerste plaats de vorming van een fonds. Fondsvorming staat in dit hoofdstuk
centraal. In de tweede plaats is van belang de bevoegdheid van de rechter om over
een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid te oordelen. De bevoegdheid van
de rechter wordt onderzocht in het volgende hoofdstuk. Het onderscheid tussen
enerzijds de bevoegdheid van de rechter om te oordelen over een beperkingsverzoek
en anderzijds de mogelijkheid van een schuldenaar om een fonds te vormen werd
mijns inziens nog niet voldoende helder gemaakt door de Rechtbank Amsterdam1

in de zaak Egelantiersgracht. De uitkomst is overigens wel juist.

Egelantiersgracht
In de zaak Egelantiersgracht2 liggen de feiten als volgt. Tijdens stuwadoorswerkzaam-
heden aan boord van de Egelantiersgracht in Le Havre breekt op 5 oktober 2000 brand
uit aan boord. Als gevolg hiervan ontstaat schade aan het schip en de lading. Op
verzoek van de rederij beveelt de Franse rechter op 9 oktober 2000 een gerechtelijke
expertise. Op 23 oktober dagvaardt ladingbelanghebbende COFOR de rederij en een
andere ladingbelanghebbende SIFA voor de Franse rechter. Op 2 februari 2001
dagvaardt de reder alle ladingbelanghebbenden, inclusief COFOR en SIFA voor de
Nederlandse rechter om een verklaring voor recht te krijgen dat de reder niet aanspra-
kelijk is op grond van de brandexceptie. Op 12 februari verzoekt de reder de Neder-
landse rechter om vaststelling van het bedrag van haar beperkte aansprakelijkheid.
Op 15 mei 2001 besluit de Nederlandse rechter de zaak aan te houden totdat over
de bevoegdheid van de Franse rechter is beslist.3 De rechtbank Amsterdam oordeelt
daartoe als volgt:

‘4.4 In tegenstelling tot hetgeen de Rederij heeft betoogd, houdt art. 11 lid 1 LBV voor
de daar bedoelde vorderingen een exclusieve bevoegdheid in. Het gebruik van het woord
“kan” in het weergegeven Verdragsartikel geeft weer dat het bedoelde persoon vrijstaat

1 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht). Zie ook: Rb. Amsterdam 15
mei 2001, S&S 2002, 38 en Hof Amsterdam 4 oktober 2001, S&S 2002, 118.

2 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht).
3 Rb. Amsterdam 15 mei 2001, S&S 2002, 38 (Egelantiersgracht).
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al dan niet een dergelijk fonds te stellen. Aan het voorgaande doet de, naar Nederlands
recht toepasselijke, jurisdictieclausule Amsterdam in de cognossementen niet af.
4.5 Nu een of meer verweerders de Rederij voor het Tribunal de Commerce te Le Havre
hebben aangesproken vóórdat de Rederij voor deze rechtbank een procedure tot het
verkrijgen van een verklaring voor recht is begonnen, volgt uit hetgeen hiervoor is over-
wogen dat het beperkingsfonds te Le Havre gesteld dient te worden.
4.6 Dit oordeel zal anders moeten luiden indien het Tribunal de Commerce te Le Havre
zich onbevoegd zou verklaren kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van schade.
4.7 Daarom zal de definitieve beslissing op dit verzoekschrift op de voet van afdeling 8
van het EEX worden aangehouden totdat onherroepelijk is beslist over de bevoegdheid
van het Tribunal de Commerce te Le Havre. Indien wordt voort geprocedeerd zal tevens
worden beslist op het meer subsidiaire verweer.
4.8 De rederij heeft zich nog beroepen op art. 6bis EEX, waar is bepaald dat vorderingen
tot beperking van aansprakelijkheid dienen te worden gebracht voor de rechter die uit
hoofde van het EEX bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter zake van aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit het gebruik van een schip.
4.9 Dit beroep leidt voorshands niet tot een ander oordeel, aangezien thans eerst zal moeten
worden uitgemaakt of het reeds aangezochte Tribunal de Commerce bevoegd is van de
hoofdvorderingen kennis te nemen. Indien dat het geval is, leiden zowel art. 6bis EEX als
art. 11 lid l LBV naar dat Tribunal als bevoegde instantie om de beperking van de aanspra-
kelijkheid te beoordelen. Voor het geval het Tribunal de Commerce te Le Havre zich ter
zake onbevoegd acht en verweerders op grond van de jurisdictieclausule althans op basis
van art. 2 EEX de hoofdvordering voor deze rechtbank zouden brengen, leiden bedoelde
verdragsartikelen tot bevoegdheid van deze rechtbank.’

In hoger beroep tegen deze beslissing oordeelt het Hof Amsterdam4 dat de rederij
niet ontvankelijk is in haar beroep omdat geen hoger beroep mogelijk is tegen een
tussenbeschikking zoals de beschikking van de rechtbank van 15 mei 2001. Op 5
oktober 2001 dagvaarden COFOR en een andere ladingbelanghebbende de rederij
voor de Rechtbank Amsterdam. Op dezelfde dag trekt de rederij haar eerdere verzoek
om beperking in en dient de rederij op 8 oktober 2001 bij de Rechtbank Amsterdam
een nieuw verzoek in tot vaststelling van het bedrag van haar beperkte aansprakelijk-
heid. De Rechtbank Amsterdam5 oordeelt dan op 12 maart 2002:

‘4.1. De omstandigheid dat een aantal ladingbelanghebbenden, thans verweersters sub 33
en 34, een al dan niet voorwaardelijke vordering bij deze rechtbank hebben ingesteld tot
vergoeding van ladingschade, die is veroorzaakt door het hiervoor onder 1.b bedoelde
evenement, maakt de situatie in de onderhavige zaak principieel anders dan in de zaak
met rekestnummer 01.0112 H. Thans is deze rechtbank immers een rechtelijke autoriteit
in een verdragsstaat waarin – door ladingbelanghebbenden – een rechtsvordering is
aanhangig gemaakt met betrekking tot een voor beperking vatbare vordering, zodat deze
rechtbank op grond van het bepaalde in art. 11 lid 1 LBV bevoegd is van dit verzoek kennis
te nemen. Deze wijziging in de omstandigheden leidt er toe dat geen sprake is van “bis

4 Hof Amsterdam 4 oktober 2001, S&S 2002, 118.
5 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht).
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in idem” of van strijd met een goede procesorde, zoals verweersters hebben aangevoerd.
De rechtbank is voorts bevoegd van het verzoek kennis te nemen, nu de Rederij in Amster-
dam is gevestigd. Daaraan staat noch het bepaalde in art. 21 lid 1 EEX noch het bepaalde
in art. 22 EEX in de weg, nu toepassing van dit artikelen niet tot onbevoegdheid doch tot
aanhouding van de zaak leidt. Opgemerkt wordt dat het toewijzen van het verzoek van de
Rederij geen risico inhoudt van tegenstrijdige uitspraken in de bodemprocedure, zoals
bedoeld in art. 22 lid 3 EEX.
4.2. Een en ander brengt met zich dat het de Rederij vrij staat het onderhavig verzoek bij
deze rechtbank in te dienen.’

Mijns inziens had de rechtbank twee zaken dienen te onderscheiden. In de eerste plaats
gaat het om de bevoegdheid van de rechter om te oordelen over een beperkingsver-
zoek. De bevoegdheid had in het onderhavige geval moeten worden beoordeeld naar
de regels van de EEX-verdrag. In de tweede plaats gaat het om het recht van de
schuldenaar om in een bepaalde Staat fonds te vormen. De vraag of fonds mag worden
gevormd moet worden beantwoord volgens het bepaalde in art. 11 LLMC. Op grond
van dat artikel mag in een staat fonds worden gevormd indien in die Staat rechtsmidde-
len jegens de verzoeker zijn ingesteld. Nu op 5 oktober 2000 de rederij in Nederland
werd gedagvaard, was de rederij op grond van art. 11 gerechtigd in Nederland fonds
te vormen.

De mogelijkheden om een recht op beperking van aansprakelijkheid in Nederland
te verwezenlijken, zijn aanzienlijk beperkt sinds het inwerkingtreden van het Londens
Limitatieverdrag. De oorzaak van deze beperking is gelegen in art. 10 lid 1 en art.
11 LLMC. Deze artikelen worden nader onderzocht.

5.2 Art. 10 van het Londens Limitatieverdrag: demogelijkheid om fondsvor-
ming als voorwaarde te stellen voor het recht op beperking

In art. 10 LLMC is bepaald:

‘1. Limitation of liability may be invoked notwithstanding that a limitation fund as mentioned
in Article 11 has not been constituted. However, a State Party may provide in its national
law that, where an action is brought in its Courts to enforce a claim subject to limitation,
a person liable may only invoke the right to limit liability if a limitation fund has been
constituted in accordance with the provisions of this Convention or is constituted when
the right to limit liability is invoked.
2. If limitation of liability is invoked without the constitution of a limitation fund, the
provisions of Article 12 shall apply correspondingly.
3. Questions of procedure arising under the rules of this Article shall be decided in accord-
ance with the national law of the State Party in which action is brought.’
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Het Londens Limitatieverdrag stelt zelf niet als voorwaarde voor het bestaan van een
recht op beperking dat een fonds gevormd moet zijn.6 Op grond van art. 10 lid 1
LLMC mogen staten in hun nationale recht echter bepalen dat fondsvorming wel
verplicht is. Het Koninkrijk der Nederlanden is met Japan een van de weinige verdrags-
staten die van deze afwijkmogelijkheid gebruik heeft gemaakt.7 In het art. 750 lid 1
van Boek 8 BW is bepaald dat in een procedure voor de Nederlandse rechter de aan-
sprakelijkheid alleen kan worden beperkt door het stellen van één of meer fondsen.
In art. 642a Rv is in aansluiting daarop gesteld:

‘Wie op grond van art. 750, art. 751, art. 1060 of art. 1061 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek een beroep wil doen op beperking van zijn aansprakelijkheid, verzoekt de rechtbank
binnen welker rechtsgebied het kantoor waar het schip te boek staat in de openbare
registers, bedoeld in afeling 2 van titel 1van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, is gelegen,
dan wel wanneer het schip niet te boek staat in de openbare registers, bedoeld in afdeling
2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtbank te Rotterdam, het bedrag
of de bedragen waartoe zijn aansprakelijkheid is beperkt (het bedrag van het fonds of van
de fondsen), vast te stellen en te bevelen dat tot een procedure ter verdeling van een te
stellen fonds zal worden overgegaan.’

Een fonds vormt een afgescheiden vermogen zodat, mocht de schuldenaar bijvoorbeeld
failliet gaan, het fonds buiten het faillissement blijft. De Nederlandse wetgever beoogde
met het koppelen van een beperkingsrecht aan een plicht tot fondsvorming een balans
te bewerkstelligen tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de
schuldeisers. De schuldeisers worden immers in beginsel benadeeld door de beperking
van de aansprakelijkheid van hun schuldenaar maar door het bestaan van een fonds
krijgen zij in ruil daarvoor wel meer kans dat tenminste een deel van hun vordering
wordt vergoed.8

Het Verenigd Koninkrijk is een van de verdragsstaten die geen gebruik heeft
gemaakt van de afwijkmogelijkheid uit art. 10 lid 1 LLMC.9 Indien een verzoek om
beperking van aansprakelijkheid bij een Engelse rechter wordt ingediend, is het stellen
van een fonds dus niet verplicht voor het verkrijgen van een recht op beperking.

6 Art. 10 lid 1 tweede volzin LLMC 1976. Zie: Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 280-286;
CMI, Implementation and Interpretation of the 1976 LLMC Convention, Questionnaire, p.31-34;
Griggs en Williams 1998, p. 45-47; Hill, 1998, p. 407-408.

7 Art. 750 lid 1 van Boek 8 BW jo. art. 642a Rv. Zie: Comité Maritime International 2001, p. 32-33.
8 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 683. Kamerstukken II 1987/88, 19 768

enz., nr. 8; PG Boek 8 BW, p. 642. Zie hierover met betrekking tot het Brussels beperkingsverdrag
van 1957 ook: Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 22.

9 Seismic Shipping Inc and another v Total E & P UK plc (The Western Regent) [2005] EWCA Civ
985 Court of Appeal; [2005] 2 Lloyd’s Rep 359.
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5.3 Art. 11 van het Londens Limitatieverdrag: het recht om fonds te vormen

5.3.1 Inleiding

In art. 11 LLMC is bepaald dat iedere persoon die aansprakelijk wordt gehouden een
fonds mag vormen bij de rechter van een verdragsstaat waar rechtsmiddelen zijn
ingesteld. Op de vragen waartoe dit artikel in de praktijk aanleiding heeft gegeven,
wordt in deze paragraaf antwoord gegeven aan de hand van een analyse van de
literatuur en de jurisprudentie met betrekking tot dit artikel. In art. 11 lid 1 is neer-
gelegd:

‘Any person alleged to be liable may constitute a fund with the Court or other competent
authority in any State Party in which legal proceedings are instituted in respect of claims
subject to limitation. The fund shall be constituted in the sum of such of the amounts set
out in Articles 6 and 7 as are applicable to claims for which that person may be liable,
together with interest thereon from the date of the occurrence giving rise to the liability
until the date of the constitution of the fund. Any fund thus constituted shall be available
only for the payment of claims in respect of which limitation of liability can be invoked.’

Bij de goedkeuringsprocedure van het Londens Limitatieverdrag van 1976 in Nederland
kwamen twee onduidelijkheden met betrekking tot art. 11 LLMC naar voren. In de
eerste plaats was onduidelijk wat precies onder rechtsmiddelen moet worden verstaan.
In de tweede plaats was onduidelijk in hoeverre art. 11 LLMC de mogelijkheden
inperkt om voor de Nederlandse rechter een recht op beperking van aansprakelijkheid
te verwezenlijken. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre deze twee onduidelijkheden
inmiddels in de literatuur en jurisprudentie zijn opgelost. Alvorens echter daartoe over
te gaan, wordt eerst nog kort de totstandkomingsgeschiedenis van art. 11 LLMC
geschetst. In de Traveaux Preparatoires10 is ten aanzien van art. 11 lid 1 LLMC 1976
gesteld:

‘The provisions of this Article are substantially the same as the equivalent rules in Article
V of the 1969 Oil Pollution Liability Convention, although the systematic order is somewhat
different.’

Uit deze overweging blijkt dat art. 11 LLMC gebaseerd is op de CLC van 1969. In
art. V lid 3 van de CLC is bepaald:

‘For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph
1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit
of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting
States in which action is brought under Article IX. The fund can be constituted either by
depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under

10 Comité Maritime International 2000, p. 290-294.
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the legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to
be adequate by the Court or another competent authority.’11

Een vergelijkbare bepaling is ook opgenomen in het HNS-verdrag In art. 9 lid 3 HNS-
verdrag is bepaald:

‘The owner shall, for the purpose of benefitting from the limitation provided for in para-
graph 1, constitute a fund for the total sum representing the limit of liability established
in accordance with paragraph 1 with the court or other competent authority of any one
of the States Parties in which action is brought under Article 38 or, if no action is brought,
with any court or other competent authority in any one of the States Parties in which an
action can be brought under Article 38. The fund can be constituted either by depositing
the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the law
of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by the court
or other competent authority.’

De discussie die verder heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van art. 11 LLMC
1976, zoals die blijkt uit de Traveaux Preparatoires bij het Londens Limitatieverdrag
van 1976, ging voornamelijk over de nieuwe regel met betrekking tot rente uit het
tweede deel van art. lid 1 11. Uit deze Traveaux Preparatoires zijn daarom helaas
geen aanwijzingen af te leiden over de precieze betekenis van dit artikel. Beide
onduidelijkheden zijn echter inmiddels in de hieronder te bespreken jurisprudentie
verhelderd.

5.3.2 Het begrip rechtsmiddelen moet ruim worden uitgelegd

In de Memorie van Toelichting12 bij de Rijkswet tot goedkeuring van het Londens
Limitatieverdrag van 1976 staat met betrekking tot art. 11 lid 1:

‘In de eerste plaats wordt aangegeven waar het fonds kan worden gesteld. Dit is in iedere
Verdragsstaat waar de debiteur aangesproken wordt terzake van een voor beperking vatbare
vordering. (…)’

11 Door het protocol van 1992 is dit artikellid gewijzigd in: ‘For the purpose of availing himself of
the benefit of limitation provided for in paragraph 1 of this Article the owner shall constitute a
fund for the total sum representing the limit of his liability with the Court or other competent
authority of any one of the Contracting States in which action is brought under Article IX or, if
no action is brought, with any Court or other competent authority in any one of the Contracting
States in which an action can be brought under Article IX. The fund can be constituted either by
depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the
legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate
by the Court or other competent authority.’

12 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 683.
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Aan de Minister van Justitie werd in de goedkeuringsprocedure van het Londens
Limitatieverdrag van 1976 in de eerste plaats de vraag gesteld of art. 11 tot gevolg
had dat de procedure ex art. 320a Rv e.v. pas kan worden aangevangen wanneer jegens
de debiteur een rechtsgeding aanhangig is gemaakt met betrekking tot een vordering
die voor beperking vatbaar is. Onduidelijk was of ook voldoende was dat met betrek-
king tot een dergelijke vordering conservatoire maatregelen ten laste van de debiteur
zijn genomen. De minister werd in de tweede plaats gevraagd of art. 11 er niet aan
in de weg staat om direct na het voorval dat tot de mogelijk te beperken vorderingen
aanleiding heeft gegeven, een verzoekschrift ex art. 320a Rv in te dienen. In dat geval
zou de rechtbank ex art. 320c lid 2 het fonds of de fondsen vaststellen en zou de
debiteur pas – binnen een maand – daadwerkelijk fonds hoeven stellen, nadat alsnog
enigerlei procedures betreffende de te beknotten vordering jegens hem aanhangig zijn
gemaakt. De minister13 beantwoordt deze vragen als volgt:

‘Ook ten aanzien van deze door de commissie gestelde vragen zou de ondergetekende voorop
willen stellen dat het hier primair om een uitleg van het Londense Verdrag 1976 gaat
waarop het antwoord door de rechter zal moeten worden gegeven. Onder dit voorbehoud
wil de ondergetekende de volgende opmerkingen maken naar aanleiding van de gestelde
vragen. Volgens art. 11, eerste lid, van het Verdrag kan een aansprakelijk gestelde persoon
alleen een limitatiefonds vormen in een Verdragsstaat, waarin een rechtsgeding aanhangig
is gemaakt met betrekking tot een voor beperking vatbare vordering. De strekking van deze
bepaling is, dat degene die verwacht dat hij aangesproken zal worden voor een vordering
die aan beperking onderhevig is niet onmiddellijk een limitatiefonds in een Verdragsstaat
van zijn keuze kan vormen, maar het initiatief van zijn mogelijke tegenpartij zal moeten
afwachten. Ondanks de op dit punt wellicht niet geheel duidelijke redactie van deze bepa-
ling, moet uit de strekking ervan worden afgeleid dat het moet gaan om een rechtsgeding
dat aanhangig is gemaakt door iemand die pretendeert een voor beperking vatbare vordering
te hebben. (Zie Richard Shaw, Practice and Procedure, in Limitation of Liability of Ship-
owners’ Liability; London 1986, p. 120 en Hans-Jürgen Puttfarken, Beschränkte Reederhaf-
tung-das anwendbare Recht; Heidelberg/Hamburg 1981, p. 30). In het door de commissie
aangehaalde geval van de “Vera Rambow” (President Leeuwarden, 23 januari 1986, S&S
1986, 67) zou bij toepassing van het Londense Verdrag 1976 de reder niet ontvankelijk
zijn geweest in zijn op grond van art. 320a gedane verzoek tot beperking van aansprakelijk-
heid. Of onder “legal proceedings” (“action” in de Franse tekst) ook ten laste van de debi-
teur genomen conservatoire maatregelen moeten worden verstaan is eveneens een vraag
van verdragsuitleg. Daarbij zou de ondergetekende erop willen wijzen dat in de Engelse
tekst van het door het Comité Maritime International voorbereide voorontwerp van het
Londense Verdrag in de overeenkomstige bepaling (artikel 9, eerste lid) het woord “action”
voorkwam, hetwelk tijdens de 23e zitting van de juridische commissie van de IMCO vervan-
gen is door “proceedings”, omdat het als te beperkt werd beschouwd. Een ruime uitleg
is niet in strijd met de hiervoor weergegeven strekking van de bepaling. (zie Norbert Trotz,
Zur Internationalen Konvention von 1976 über die Haftungsbeschränkung für Forderungen
aus der Seeschiffahrt; Potsdam-Balbelsberg 1980, p. 102).’

13 Kamerstukken I 1988/89, 19 768 enz., nr. 28a, p. 5-6.
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Uit de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis blijkt dus dat de uitleg van het begrip
rechtsmiddelen in een ruime zin kan plaatsvinden maar dat het in ieder geval moet
gaan om een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt door een schuldeiser. Cleton14

schrijft in overeenstemming hiermee:

‘Hoewel het er letterlijk niet zo staat, moet worden aangenomen dat met een “rechtsgeding”
bedoeld is een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt tegen de aansprakelijk gehouden
persoon en niet een door hem zelf ingestelde limitatieprocedure. Daardoor wordt voorkomen
dat degene die ziet aankomen dat hij aansprakelijk zal worden gehouden, zelf het initiatief
kan nemen en een forum kan uitkiezen dat bij de verdeling van het fonds een voor hem
gunstige regeling toepast. (…) Dit beginsel van art. 11 van het Verdrag komt niet tot
uitdrukking in art. 462a Rv (bedoeld zal zijn 642a Rv WV), maar de rechter zal met deze
verdragsbepaling rekening moeten houden wanneer hij de ontvankelijkheid van een verzoek
op grond van art. 462a (642aWV) Rv zal moeten beoordelen. Een fonds dat niet is gevormd
in overeenstemming met art. 11 zal ook niet worden erkend voor de toepassing van art.
13 van het Verdrag.’

Cleton is dus van oordeel dat onder rechtsmiddelen als bedoeld in art. 11 moet worden
verstaan een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt tegen de aansprakelijk gehouden
persoon. Griggs en Williams15 hangen dezelfde opvatting aan en stellen ten aanzien
van art. 11 lid 1:

‘The effect of this provision is to give the claimant the opportunity to choose the jurisdiction
in which to pursue his claim. (…) What is certain, however, is that the owner of a vessel,
anticipating arrest, can do nothing to force a claimant into a jurisdiction of his own choice.’

Omdat de uitleg van een verdragsbegrip primair aan de rechters van de verdragsstaten
is overgelaten, wordt hieronder onderzocht of in de rechtspraak inmiddels meer
duidelijkheid is gecreëerd ten aanzien van het begrip rechtsmiddelen.

Sherbro-arrest
In de zaak Sherbro16 heeft de Hoge Raad enige duidelijkheid gegeven over het begrip
‘legal proceedings’ of zoals in het Nederlands vertaald ‘rechtsmiddelen’.17 In deze
zaak gaat het om de aansprakelijkheid voor opruimingskosten die door de Nederlandse
Staat (de Staat) zijn gemaakt. Het Franse schip Sherbro heeft in december 1993
containers met zakjes landbouwgif verloren in het Kanaal. Op 19 januari 1994 en
de daarop volgende dagen spoelen deze zakjes aan op de Nederlandse kust. De Staat
ruimt deze zakjes vervolgens op. Op 11 januari 1994 dienen de ladingbelanghebbenden

14 Cleton 1998, p. 90-91.
15 Griggs en Williams 1998, p. 51.
16 HR 20 december 1996, S&S 1997, 38, NJ 1998, 48 m.nt. Claringbould (Sherbro).
17 In zijn noot onder het Sherbro-arrest (NJ 1998, 48 ) geeft Claringbould een uitleg van artikel 11

LLMC 1976. Zie ook Kamerstukken I, 1988-1989, 19 768 enz., nr. 28a, p. 5. Zie ook: Cleton 1998,
p. 43-45; Shaw 1986, p. 113 e.v., p. 119-121; Puttfarken 1981, p. 116, 125 en 127; Trotz 1980,
p. 102.
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een verzoek in tot het benoemen van een deskundige bij de president van het Tribunal
de Commerce in Parijs. Op 20 januari 1994 laat de Staat in Amsterdam beslag leggen
op de Sherbro. Op 27 januari 1994 wordt de door de ladingbelanghebbenden gevraagde
deskundige benoemd door de rechter in Parijs. Op 17 februari dient de eigenaar van
de Sherbro (SDV) een verzoekschrift in tot beperking van zijn aansprakelijkheid bij
de president van het Tribunal de commerce de Terre et de Mer in Duinkerken. Een
dag later wordt dit verzoek ingewilligd. Op 22 februari vormt SDV bij de rechter in
Duinkerken een fonds. De Staat heeft inmiddels een bodemprocedure aanhangig
gemaakt.18 Voor de Nederlandse rechter staat de vraag centraal of naar aanleiding
van de procedure in Frankrijk de Staat de bankgarantie aan de reder moet teruggeven
op grond van het bepaalde in art. 13 lid 2 van het Londens Limitatieverdrag. De Staat
is van oordeel dat de bankgarantie niet hoeft te worden teruggegeven omdat het in
Frankrijk gevormde beperkingsfonds jegens de Staat niet kan gelden als een fonds
in de zin van art. 11 van het Verdrag, omdat ten tijde van de vorming daarvan in
Frankrijk geen sprake was van een rechtsgeding in de zin van die bepaling, terwijl
een zodanig rechtsgeding in Nederland daarvoor reeds door het leggen van conservatoir
vreemdelingenbeslag door de Staat aanhangig was gemaakt. De reder stelt daarentegen
dat het voor de Franse rechter door de ladingbelanghebbenden ingediende verzoek
is gehonoreerd en is aan te merken als het aanhangig maken van een rechtsgeding
in de zin van art. 11 van het verdrag, zodat met betrekking tot het fonds aan de
vereisten van art. 11 van het verdrag is voldaan.

Frankrijk en Nederland zijn op het moment van het ontstaan van het geschil beide
partij bij het Londens Limitatieverdrag van 1976. De vraag kan gesteld worden waarom
dan toch een geschil ontstaat over de bevoegde rechter. De verklaring hiervoor volgt
uit de verschillende wijzen waarop Frankrijk en Nederland het verdrag hebben geïncor-
poreerd. Verdragsstaten zijn op grond van art. 18 LLMC 1976 gerechtigd de toepassing
voor te behouden van art. 2 sub d en e, welke bepalingen betrekking hebben op wrak-
en ladingopruimingskosten. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft hiervan gebruik
gemaakt.19 Naar Nederlands recht bestaat er een apart wrakkenfonds voor opruimings-
kosten waardoor de opruimer in de meeste gevallen meer kosten vergoed kan krijgen
dan wanneer hij mee moet delen in het zakenfonds. In Frankrijk is de aansprakelijkheid
voor wrakopruimingskosten onbeperkt en vallen vorderingen tot het opruimen van
lading onder het zakenfonds.20 De aansprakelijk gestelde persoon hoeft in Frankrijk
dus maar een fonds te vormen voor zowel zaakschade als ladingopruimingskosten.
De eigenaar van Sherbro had er dus belang bij dat de Franse rechter over de beperking
van aansprakelijkheid zou oordelen. De kans dat de Nederlandse Staat zijn vordering
vergoed zou zien, was echter veel groter indien de Nederlandse rechter zich bevoegd
achtte ten aanzien van het beperkingsverzoek. De Hoge Raad oordeelt in de Sherbro-

18 Voor de Nederlandse rechter is beslag op een schip van de aansprakelijke persoon in een Nederlandse
haven een belangrijke grond voor het aannemen van bevoegdheid in een aansprakelijkheidsprocedure.
In dezelfde zin als de Sherbro: Rb. Rotterdam 6 november 1997, S&S 2002, 37 (MSC Samia/Carina).

19 Art. 2 van de Goedkeuringswet (Wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 240).
20 Claringbould 1998a onder 3.
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zaak met betrekking tot het begrip ‘rechtsmiddelen’ zoals neergelegd in art. 11 LLMC
1976:21

‘Mede gelet op deze uitlatingen van de Minister moet aan het begrip rechtsgeding in art.
11 lid 1 Verdrag een ruime uitleg worden gegeven. Hiermee strookt het onder het aanhangig
maken van een rechtsgeding als bedoeld in art. 11 lid 1 tevens te begrijpen een verzoek
tot het (mogen) treffen van rechtsmaatregelen door degene die pretendeert een voor
beperking vatbare vordering te hebben zoals bijvoorbeeld het verzoeken van verlof tot het
leggen van conservatoir beslag met het oog op verhaal van die vordering of het verzoek
tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor met het oog op het verkrijgen van bewijs
voor feiten die aan die vordering ten grondslag kunnen worden gelegd. Het op 11 januari
1994 door de ladingbelanghebbenden gedane, in het geding in eerste uitleg overgelegde,
verzoek vindt blijkens zijn inhoud zijn grondslag in art. 145 van de Nouveau Code de
Procédure Civile, luidende: ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.’ Ook het indienen van een zodanig verzoek door degene die, zoals
ook in dit geval, pretendeert een voor beperking vatbare vordering te hebben – welk verzoek
op één lijn gesteld kan worden met verzoeken als hiervoor vermeld – moet worden aange-
merkt als een verzoek tot het treffen van een rechtsmaatregel als vorenbedoeld.’

Uit het Sherbro-arrest blijkt in de eerste plaats dat de Nederlandse rechter vrij snel
toestaat dat in Nederland fonds wordt gevormd door een ruime uitleg te geven aan
het begrip rechtsmiddelen uit art. 11 LLMC. De Engelse rechter legt het begrip
rechtsmiddelen eveneens ruim uit en heeft in de zaak ICL Vikraman22 bepaald dat
onder het begrip ‘legal proceedings’ eveneens het instellen van een procedure bij een
arbiter moet worden verstaan. Omdat het begrip ‘rechtsmiddelen’ door de verdragsrech-
ters zo ruim wordt uitgelegd, is het zeer goed mogelijk dat in verschillende staten
rechtsmiddelen als bedoeld in art. 11 LLMC zijn ingesteld. Dit biedt voor de aanspra-
kelijk gestelde persoon de mogelijkheid om voor het instellen van een verzoek tot
beperking te kiezen tussen de verschillende staten waar rechtsmiddelen zijn ingesteld.
Deze keuze kan invloed hebben op de uitkomst van het geschil omdat de hoogte van
de limieten en de voorwaarden voor het recht op beperking per staat kunnen verschil-
len.

In de tweede plaats blijkt uit het Sherbro-arrest dat de Nederlandse rechter rechts-
middelen die in het buitenland zijn ingesteld erkend. In het volgende hoofdstuk wordt
antwoord gegeven op de vraag of de Nederlandse rechter in de Sherbro-zaak eigenlijk
wel bevoegd was om een oordeel te geven over de beslissing van de Franse rechter
dat hij bevoegd was.

21 R.o. 3.5.2.
22 ICL Shipping Ltd. and Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. v. Chin Tai

Steel Enterprises Co. Ltd. and Others – The ‘ICL Vikraman’, [2004] 1 LLR 21. Zie ook: LMCLQ
2004, p. 143-148 en TVR 2005, p. 105-106.



Deel III 413

5.3.3 Art. 10 jo. 11 LLMC beperken de mogelijkheden om een recht op beperking
van aansprakelijkheid te verwezenlijken

Op grond van art. 11 LLMC kan de schuldenaar fonds vormen in de staat of staten
waar rechtsmiddelen tegen hem zijn ingesteld. Het indienen van een verzoek om
beperking van aansprakelijkheid bij een rechter van een staat die gebruik heeft gemaakt
van de uitzonderingsbepaling van art. 10 lid 1 LLMC waardoor fondsvorming verplicht
is, zoals in Nederland, kan alleen maar tot verwezenlijking van het recht op beperking
leiden indien in die staat ook rechtsmiddelen zijn of worden ingesteld door de schuld-
eiser jegens de schuldenaar. Een verzoek om beperking van aansprakelijkheid dat
wordt ingesteld in een staat waar fondsvorming verplicht is maar waar in een bepaald
geval geen fonds kan worden gevormd omdat er geen rechtsmiddelen zijn ingesteld,
zal immers worden afgewezen. Daarmee is de huidige Nederlandse situatie in overeen-
stemming met de ratio van art. 11 inhoudende dat de schuldenaar het initiatief van
zijn schuldeiser moet afwachten. De schuldenaar kan voor het aanhangig maken van
een beperkingsverzoek alleen met resultaat shoppen voor de Nederlandse rechter indien
in Nederland rechtsmiddelen jegens hem zijn ingesteld. Dit wordt bevestigd door het
hierna nog te bespreken arrest van het Hof Leeuwarden in de zaak IJsseldelta/JB 6189
van 4 juni 2003.23 De situatie is anders in het Engelse rechtssysteem. Omdat fonds-
vorming naar Engels recht niet verplicht is, kan de aansprakelijke persoon voor een
Engelse rechter zijn recht op beperking verwezenlijken zelfs als er (nog) geen rechts-
middelen jegens hem zijn ingesteld in Engeland. Dit blijkt onder meer uit de zaak
Western Regent.

In de Western Regent-zaak24 gaat het om een seismisch controle schip, de Wes-
tern Regent, dat op 2 oktober 2004 op de Noordzee een installatie behorende bij een
olieveld beschadigt waardoor Total schade lijdt. De eigenaar en de bevrachter dienen
voor de Engelse rechter een verzoek in tot beperking van aansprakelijkheid. Het
verzoek wordt door de rechter in eerste instantie toegewezen en de limiet wordt
vastgesteld op 2.590.000 SDR. In hoger beroep spelen twee vragen. In de eerste plaats
gaat het om de bevoegdheid van de Engelse rechter ten aanzien van het verzoek om
beperking van aansprakelijkheid en in de tweede plaats speelt een zogenaamde anti-suit
injunction. Hier staat alleen de rechtsmacht van de Engelse rechter inzake een verzoek
om beperking van aansprakelijkheid centraal.

Total stelt dat de Engelse rechter in deze zaak geen rechtsmacht heeft om een
oordeel te geven over het beperkingsverzoek. Volgens Total heeft de Engelse rechter
terzake geen rechtsmacht omdat in Engeland geen rechtsmiddelen zijn ingesteld als
bedoeld in art. 11 LLMC. De rechter in eerste instantie heeft dit bezwaar verworpen
en zich bevoegd geacht. In hoger beroep staat de vraag centraal of deze beslissing

23 Zie paragraaf 6.2.2.
24 Seismic Shipping Inc and another v Total E & P UK plc (The Western Regent) [2005] EWCA Civ

985 Court of Appeal; [2005] 2 Lloyd’s Rep 359. Zie ook: JIML 2005, p. 263-265 en Griggs, Williams
en Farr 2005, p. 66-68. De Western Regent zaak moet nog worden behandeld door de House of
Lords.
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omtrent de bevoegdheid juist was. De scheepseigenaar is van oordeel dat de Engelse
rechter rechtsmacht heeft en verwijst daar voor naar art. 20 van de Supreme Court
Act 1981 (SCA 1981) waarin staat:

‘(1) The Admiralty jurisdiction of the High Court shall be as follows, that is to say-
(...)
(b) jurisdiction in relation to any of the proceedings mentioned in subsection
(...)
(3) The proceedings referred to in subsection (1)(b) are –
(…)
(c) any action by shipowners or other persons under the Merchant Shipping Act 1995 for
the limitation of the amount of their liability in connection with a ship or other property.(...)
(…)
(7) The preceding provisions of this section apply –
(a) in relation to all ships (. . .) whether British or not (. . .) and wherever the residence
or domicile of their owners may be;
(b) in relation to all claims, wherever arising (…).’

Total is daarentegen van mening dat de Engelse rechter niet bevoegd is inzake het
beperkingsverzoek. Total verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar art. 10 en
11 LLMC. In art. 10 is bepaald dat verdragsstaten in hun nationale recht mogen
bepalen dat voor een beroep op beperking van aansprakelijkheid het vormen van een
fonds een vereiste is. In art. 11 is bepaald dat fonds gevormd kan worden in een staat
waar rechtsmiddelen zijn ingesteld. Total concludeert uit deze bepalingen dat een
verzoek om beperking van aansprakelijkheid alleen in Engeland kan worden ingediend
indien in Engeland ook rechtsmiddelen zijn ingesteld jegens de persoon die verzoekt
om beperking. De Court of Appeal stelt in de eerste plaats dat Londens Limitatiever-
drag geen jurisdictiebepaling kent. De Court of Appeal gaat uit van de tekst van het
verdrag zelf en stelt:

‘15. There is no general jurisdiction provision in the Convention stating where the right
of limitation must be invoked. It therefore appears to me that in principle the Convention
permits a party to seek to limit its liability in any contracting state which has personal
jurisdiction over the defendant. Since there is no express restriction in the Convention
restricting the invocation of the right to limit in any way, if there is such a restriction it
must be implied in the Convention. To my mind there is nothing in the Convention to lead
to the implication of such a restriction.
16. Neither article 10 nor article 11 contains such a restriction, either expressly or by
necessary implication. Article 10, which (as stated above) is in chapter II and not chapter
III of the Convention, contains a clear statement that limitation of liability may be invoked
notwithstanding that a limitation fund has not been constituted. It thus appears on the face
of the Convention that the shipowners’ right to limit is stated in article 1.1 and that, by
article 10.1, the right to invoke that right to limit does not depend upon the constitution
of a limitation fund. This seems to me to be entirely unsurprising because there may only
be one claim arising out of a particular casualty.’
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Met betrekking tot art. 10 LLMC stelt de Court of Appeal dat het Verenigd Koninkrijk
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om fondsvorming verplicht te stellen.
De Court of Appeal stelt daartoe:

‘The United Kingdom has not introduced such a provision and has accordingly not included
that sentence from article 10.1 in schedule 7 to the 1995 Act. Mr Meeson submits that it
is clear from that sentence that where, as in the United Kingdom, a state party does not
so provide, limitation may be invoked even where an action has not been brought by a
claimant to enforce a claim subject to limitation. I agree.’

En verder:

‘If it had been intended to provide, in a case in which no limitation fund had been consti-
tuted, that limitation could be invoked only in the courts of such a state, it would have
been very easy so to provide.’

Total verwijst ter ondersteuning van haar stelling ook naar art. 11 van het Londens
Limitatieverdrag. De Court of Appeal verwerpt ook dit argument met de volgende
woorden:

‘(…) as I read article 11, it simply confers a right upon a person invoking limitation to
constitute the fund if he wishes. It does not require him to do so. (…)
it simply means that a fund can be constituted only in a jurisdiction in which a claimant
against the limiting party has commenced proceedings. It does not follow that limitation
cannot be invoked in any other contracting state where no fund has been constituted. The
right to invoke limitation in such a case is expressly conferred by article 10.1 without any
limitation or restriction and, by article 10.3, questions of procedure shall be decided by
the lex fori.’

De Court of Appeal concludeert daarom:

‘23. In short, I can see nothing in the Convention which leads to the conclusion that the
court does not have jurisdiction on the facts of this case. As Mr Meeson submits, what
is required for Total’s argument to succeed is that the court is prohibited by the Convention
from determining the owners’ claim to limit their liability to Total under the Convention
in circumstances where the court has personal jurisdiction over Total. Like the judge, I
would accept his submission that there is nothing in the language of the Convention, or
indeed of the SCA 1981 or the CPR, which requires a person who wishes to limit his
liability to wait until a claimant has started proceedings in England before invoking his
right to limit. Mr Teare has not been able to point to any relevant wording or language
to support his submission that the judge reached the wrong conclusion on jurisdiction.’

Het beroep van Total wordt verworpen en daarmee wordt de rechtsmacht van de
Engelse rechter inzake het beperkingsverzoek bevestigd.

Uit de Western Regent zaak kan worden geconcludeerd dat het Londens Limitatie-
verdrag geen regels bevat ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter om te
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oordelen over een beperkingsverzoek. Voorts beperken art. 10 en 11 LLMC de
mogelijkheden om een beperkingsrecht te verwezenlijken voor de Engelse rechter
niet. De Engelse rechter is ook ontvankelijk om te oordelen over een beperkingsver-
zoek indien in Engeland geen rechtsmiddelen zijn ingesteld of kunnen worden ingesteld
jegens de persoon die om beperking van aansprakelijkheid verzoekt.

5.4 Fondsvorming ingeval van aansprakelijkheid voor olievervuiling of HNS-
schade

In art. V lid 3 CLC en art. 9 lid 3 van het nog niet in werking getreden HNS-verdrag
zijn bepalingen opgenomen op grond waarvan het vormen van een fonds verplicht
is. In art. V lid 3 CLC is bepaald:

‘For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph
1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit
of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting
States in which action is brought under Article IX or, if no action is brought, with any
Court or other competent authority in any one of the Contracting States in which an action
can be brought under Article IX. The fund can be constituted either by depositing the sum
or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the legislation
of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate by
the Court or other competent authority.’

In art. 9 lid 3 van het HNS-verdrag is bepaald:

‘The owner shall, for the purpose of benefitting from the limitation provided for in para-
graph 1, constitute a fund for the total sum representing the limit of liability established
in accordance with paragraph 1 with the court or other competent authority of any one
of the States Parties in which action is brought under Article 38 or, if no action is brought,
with any court or other competent authority in any one of the States Parties in which an
action can be brought under Article 38. The fund can be constituted either by depositing
the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the law
of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by the court
or other competent authority.’

Uit deze artikelen blijkt dat in tegenstelling tot onder het Londens Limitatieverdrag
voor een beroep op beperking van aansprakelijkheid op grond van de CLC of het
HNS-verdrag het vormen van een fonds in iedere verdragsstaat verplicht is. Het vormen
van een fonds voor olievervuiling of HNS-schade kan alleen in de staten waar een
aansprakelijkheidsprocedure is ingesteld.25

25 In de CLC en het HNS-verdrag wordt dus een smaller begrip ‘rechtsmiddelen’ gehanteerd dan in
art. 11 LLMC. Zie: Griggs en Williams 1998, p. 50-51.
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De vraag is nu of het juist is dat in het Londens Limitatieverdrag, in tegenstelling
tot in het CLC-verdrag en het HNS-verdrag niet-verplichte fondsvorming het uitgangs-
punt is. De keuze van een verdragsstaat, zoals Nederland, om fondsvorming verplicht
te stellen is een politieke keuze. Deze keuze is gebaseerd op de wens de belangen
van de schuldenaar en de belangen van de schuldeiser in balans te brengen. Het
Londens Limitatieverdrag behartigt in beginsel de rechten van de schuldenaar door
hem een recht op beperking te bieden en doet door het bieden van een recht beperking
van aansprakelijkheid tegelijkertijd afbreuk aan de belangen van de schuldeisers. Het
CLC-verdrag en het HNS-verdrag beschermen de schuldeisers door fondsvorming
verplicht te stellen. Door het vormen van een afgescheiden vermogen verkrijgen
schuldeisers meer zekerheid ten aanzien van de vergoeding van hun vorderingen. Een
afgescheiden vermogen valt bijvoorbeeld buiten een eventueel faillissement van de
schuldenaar. Met het oog op de belangen van de schuldeisers zou mijns inziens ook
onder het Londens Limitatieverdrag fondsvorming verplicht moeten zijn. Het is daarom
terecht dat de Nederland gebruik heeft gemaakt van de in art. 10 LLMC geboden
mogelijkheid om fondsvorming verplicht te stellen in de nationale wet. De gevolgen
voor het conflictenrecht van de verschillen tussen de verdragsstaten ten aanzien van
de fondsvorming komen hieronder nog uitgebreid aan de orde.26

26 Paragraaf 6.






