
6 De bevoegdheid van de rechter inzake een
beperkingsverzoek1

6.1 Inleiding

Indien met een schip schade is veroorzaakt, kunnen de scheepseigenaar en enkele
andere nauw bij de exploitatie van het schip betrokken personen onder voorwaarden
het (voor)recht hebben om hun aansprakelijkheid daarvoor te beperken. De (mogelijk)
aansprakelijke persoon moet hiertoe een verzoek tot beperking indienen bij een
bevoegde rechter.

In het Londens Limitatieverdrag worden geen regels gegeven ter aanwijzing van
de bevoegde rechter inzake een beperkingsverzoek. Met name staat een dergelijke
regel niet in art. 11 LLMC, zoals A-G Strikwerda al constateerde in zijn conclusie
bij het Sylt-arrest uit 1992.2 In art. 11 LLMC wordt niet aangegeven welke rechter
bevoegd is inzake een beperkingsverzoek maar wordt aangegeven waar degene die
zijn (mogelijke) aansprakelijkheid wenst te beperken fonds mag vormen.

In het CLC-verdrag en het HNS-verdrag zijn bepalingen opgenomen ter aanwijzing
van de bevoegde rechter inzake een vordering uit aansprakelijkheid voor schade door
olievervuiling of schade door HNS.3 Op grond van art. IV lid 1 CLC en art. 38 lid
1 HNS-verdrag zijn alleen de rechters van de staat of staten waar de schade zich heeft
voorgedaan of waar de preventieve maatregelen zijn genomen, bevoegd om een oordeel
te geven over de aansprakelijkheid. Het CLC-verdrag en het HNS-verdrag bevatten
geen regels ter aanwijzing van de bevoegde rechter inzake een beperkingsverzoek.4

1 Zie onder meer: Song 1998; Meeson 2000, p. 241-276; Mandaraka-Sheppard 2001, p. 186-188;
Baughen 2004, p. 353-394 en 413-414.

2 Zie r.o. 14 van de conclusie bij HR 28 februari 1992, S&S 1992, 61.
3 Het HNS-verdrag bevat evenals het Bunkers Verdrag bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid

en erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken die niet geheel overeenstemmen met
het daaromtrent in de EEX Verordening bepaalde. De Europese Gemeenschap heeft exclusieve
competentie ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
buitenlandse vonnissen. Dat betekent dat alleen de Gemeenschap bevoegd is om verdragen te sluiten
waarin regels staan over de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van
rechterlijke uitspraken. Een probleem is echter dat het HNS-verdrag en het Bunkers Verdrag niet
in de mogelijkheid voorzien dat international organisaties, zoals de Europese Gemeenschap, partij
worden bij het verdrag. Om de lidstaten toch de bevoegdheid te geven partij te worden bij het HNS-
verdrag en het Bunkers Verdrag heeft de Raad bij besluit van 18 november 2002 (2002/971/EG;
PbEG, L 337/55) respectievelijk van 19 september 2002 ( 2002/762/EG, PbEG L 256 van 25
september 2002) de lidstaten de bevoegdheid verleend, in het belang van de Europese Gemeenschap,
partij te worden bij het HNS-verdrag en het Bunkers Verdrag.

4 Een dergelijke bepaling staat uiteraard niet in de LLMC omdat dat verdrag alleen gaat om de
beperking en niet om de aansprakelijkheidsactie zelf.
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Omdat fondsvorminng op grond van het CLC-verdrag en het HNS-verdrag verplicht
is en fondsvorming alleen kan in een staat waar een aansprakelijkheidsprocedure loopt,
kan een beperkingsverzoek echter alleen tot verwezenlijking van het beperkingsrecht
leiden indien het verzoek wordt gedaan voor een rechter van een staat waar de bodem-
procedure over de aansprakelijkheid wordt gevoerd. Het indienen van een verzoek
tot beperking van aansprakelijkheid op basis van de CLC of het HNS-verdrag kan
dus alleen tot verwezenlijking van dat recht leiden indien het verzoek wordt ingediend
bij een rechter van een waar de schade zich heeft voorgedaan of waar de preventieve
maatregelen zijn genomen.

Nu er geen bijzondere bevoegdheidsregels voor in de limitatieverdragen staan,
gelden voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter inzake een beperkingsverzoek,
de regels uit de EEX-Vo danwel de commune bevoegdheidsregels uit het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.5 Een situatie van samenloop van rechtsregels als
bedoeld in art. 71 EEX-Vo doet zich hier dus niet voor. De EEX-Vo is van toepassing
indien het een burgerlijke- of handelszaak betreft en de verweerder, dat is bij een
verzoek om beperking degene die schade heeft geleden, zijn woonplaats heeft in een
EEX-Staat. De regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn dan niet
van toepassing.6 Indien de verweerder zijn woonplaats niet heeft in een EEX-Staat
gelden de regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

5 De voorrang van de bijzondere verdragen boven de EEX-Vo wordt bevestigd in art. 67 EEX-Vo.
De voorrang van bevoegdheidsregels uit verdragen en EG-verordeningen boven de commune
bevoegdheidsregels vloeit voort uit art. 1 Rv.

6 Anders en mijns inziens ten onrechte de bevoegdheid op de commune regels gebaseerd in plaats
van op het EEX-verdrag: Rb. Rotterdam 5 februari 1990, S&S 1991, 8 (Vetrauen-NB2/Paloma I-SC
28). De rechtbank oordeelt hierin: ‘Uit art. 320a Rv in samenhang met art. 740a K volgt dat de
in laatstgenoemd artikel genoemde belanghebbenden bij een schip, dat niet is teboekgesteld in het
Nederlandse scheepsregister, zich ter zake van de beperking van aansprakelijkheid kunnen wenden
tot de Rechtbank Rotterdam. De Nederlandse rechter heeft in deze rechtsmacht en de Rotterdamse
Rechtbank is bevoegd. Anders dan verweerders (kennelijk) menen, volgt het tegendeel niet uit enige
bepaling van het EEG-Executieverdrag, in het bijzonder niet uit art. 6bis. Deze bepaling betekent
niet dat een verzoek als het onderhavige slechts zou kunnen worden gedaan bij de – mogelijk voor
de hoofdvordering tegen verzoekers bevoegde – Duitse rechter, noch dat uitsluitend de Duitse rechter
bevoegd is te oordelen over de beperking van de aansprakelijkheid in deze. Indien de stelling, dat
verzoekster sub (1) ten tijde van de aanvaring reedster was van de Vertrauen en verzoekers sub
(1), (2) en (3) aansprakelijk, juist is – daarover hieronder nader – zou het veeleer stroken met de
bepalingen van genoemd verdrag dat de Nederlandse rechter tevens kennis neemt van een verzoek
tot beperking van aansprakelijkheid.’
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6.2 De bevoegdheid van de Nederlandse rechter ten aanzien van een verzoek
om beperking van aansprakelijkheid

6.2.1 Inleiding

Naar Nederlands recht dient het verzoek tot beperking van aansprakelijkheid als
bedoeld in art. 642a Rv in een aparte verzoekschriftprocedure te worden gedaan.7

In sommige andere rechtsstelsels8 kan het verzoek echter ook bij wijze van verweer
worden gedaan in de aansprakelijkheidsprocedure zelf. Hieronder staat de vraag
centraal wanneer de Nederlandse rechter bevoegd is om een oordeel te geven over
een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid. In een dergelijke verzoekschriftproce-
dure is de verzoeker de schadeveroorzaker oftewel de (mogelijke) schuldenaar en de
verweerder de (mogelijke) schuldeiser.

6.2.2 De EEX-Vo

Als de verweerder zijn woonplaats heeft in een EEX-Staat zijn de bevoegdheidsregels
uit de EEX-Vo van toepassing. Als hoofdregel geldt op grond van art. 2 EEX-Vo
dat de rechter bevoegd is van de staat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. In
een procedure waar om beperking van aansprakelijkheid wordt verzocht is de verzoeker
de schuldenaar en de verweerder de schuldeiser. De rechter van de staat waar de
schuldeiser zijn woonplaats heeft, is dus bevoegd te oordelen over een verzoek van
de schuldenaar tot beperking van aansprakelijkheid. Op basis van de EEX-Vo zijn
daarnaast bevoegd, ingeval van een vordering uit onrechtmatige daad, de rechter van
de staat waar het schadeveroorzakende incident zich heeft voorgedaan9 en, ingeval
van een vordering uit overeenkomst, de rechter van de staat waar de verbintenis had
moeten worden uitgevoerd.10 In art. 7 EEX-Vo is een bijzondere bevoegdheidsregel
neergelegd voor de beperking van aansprakelijkheid. In art. 7 EEX-Vo is bepaald:

‘Wanneer een gerecht van een lidstaat uit hoofde van deze verordening bevoegd is kennis
te nemen van vorderingen terzake van aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of
de exploitatie van een schip, neemt dit gerecht, of elk ander gerecht dat volgens het interne
recht van deze lidstaat in zijn plaats treedt, tevens kennis van de vorderingen tot beperking
van deze aansprakelijkheid.’

In art. 7 EEX-Vo is neergelegd dat de rechter die bevoegd is te oordelen over de
aansprakelijkheid zelf, ook bevoegd is te oordelen over de beperking van die aanspra-
kelijkheid. De bepaling uit art. 7 EEX-Vo is voortgekomen uit artikel 6bis EEX-

7 Zie over de regeling betreffende de beperkingsprocedure: Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvor-
dering, art. 642a (Koopmann); Cleton 1994, p. 319-321.

8 Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.
9 Art. 5 lid 3 EEX-Vo.
10 Art. 5 lid 1 EEX-Vo.
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verdrag. Bij de toetreding van Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië bij het EEX-
verdrag is dit art. 6bis aan het EEX-verdrag toegevoegd. Uit het bijbehorende rapport
Schlosser11 blijkt dat men niet wilde dat de leemtes die in het Verdrag van 1957
waren opengebleven op het punt van de rechterlijke bevoegdheid, ook op het toepas-
singsgebied van het Executieverdrag zouden worden overgedragen en aldaar zouden
worden opgevuld aan de hand van de algemene bevoegdheidsvoorschriften van het
EEX Verdrag. In het rapport Schlosser worden drie verschillende fasen in de beper-
kingsprocedure onderscheiden. In de eerste plaats bestaat de procedure tot oprichting
van het aansprakelijkheidsfonds en de verdeling daarvan. In de tweede plaats vaststel-
ling in rechte van de gegrondheid van de tegen de eigenaar van het schip gerichte
schadevergoedingsactie. Ten slotte het doen gelden van de aansprakelijkheidsbeperking
voor een bepaalde vordering. In het rapport wordt uitgelegd dat de rechtstechnische
onderverdeling van de drie mogelijke procesdoelstellingen in het recht van de lidstaten
verschillend is geregeld. In het rapport staat:

‘125. Volgens het ene systeem, dat vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, kan
de aansprakelijkheidsbeperking alleen geldend worden gemaakt, via een actie tegen degene
die een vordering beweert te hebben, hetzij door een vordering in conventie, hetzij, als
er reeds een vordering tegen de eigenaar van het schip is ingesteld, door een eis in recon-
ventie. Bij het gerecht dat zich bezighoudt met een aansprakelijkheidsbeperking, wordt het
aansprakelijkheidsfonds opgericht en daar moet iedereen die een vordering meent te hebben,
deze aanmelden.
126.Volgens de andere techniek, die bij voorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland wordt
toegepast, moet de procedure betreffende de aansprakelijkheidsbeperking niet worden
ingeleid door een vordering tegen degene die die aanspraak maakt, maar door een simpel
verzoek dat “tegen” niemand is gericht en dat tot oprichting van het fonds leidt. Wordt
aan het verzoek gevolg gegeven, dan moet iedereen die een vordering meent te hebben
deze bij dit gerecht aanmelden. Als er meningsverschillen over de gegrondheid van de
aangemelde vorderingen ontstaan, dan moeten die worden opgelost in een aparte procedure
die de vorm aanneemt van een vordering van degene die aanspraak maakt tegen de betwis-
tende fondsbeheerders, crediteuren of scheepseigenaars. Ook in dit systeem is evenwel ter
zake van de aansprakelijkheidsbeperking een zelfstandige vordering denkbaar van de
scheepseigenaar tegen iemand die een recht doet gelden. Die leidt evenwel niet tot oprich-
ting van het aansprakelijkheidsfonds of tot een reeds acuut wordende aansprakelijkheids-
beperking, maar alleen tot vaststelling van de beperkbaarheid van de aansprakelijkheid
voor het geval van een komend proces inzake aansprakelijkheidsbeperking.’

In het rapport wordt dus aangegeven dat er enerzijds verdragsstaten zijn waarin een
verzoek tot beperking alleen kan worden ingesteld in een procedure tegen de schuld-
eisers. In een dergelijk systeem vindt de oprichting en de verdeling van het fonds

11 Rapport over het verdrag van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol betreffende
de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, opgesteld door professor dr. P. Schlosser, PbEG
C 59/110, par. 124-130.
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niet plaats in de procedure over het verzoek tot beperking maar in de procedure over
de aansprakelijkheid zelf. Anderzijds zijn er verdragsstaten waar een verzoek tot
beperking kan worden ingediend zonder dat het verzoek jegens een schuldenaar in
concreto wordt gericht. In een dergelijke procedure vindt de oprichting en de verdeling
van het fonds wel plaats in de procedure betreffende het verzoek tot beperking.
Vervolgens wordt in het rapport Schlosser ingegaan op de betekenis van het nieuwe
art. 6bis. Gesteld wordt dat art. 6bis alleen van toepassing is op de zelfstandige
vordering welke de scheepseigenaar instelt tegen degene die een aanspraak pretendeert.
Voor andere situatie gelden de ‘gewone’ bevoegdheidsregels uit het EEX verdrag.
In het rapport staat:

‘128. a) De beperking of de beperkbaarheid van de aansprakelijkheid van een scheepseige-
naar kan in alle rechtsstelsels van de Gemeenschap ook anders dan bij wijze van verdedi-
ging worden aangevoerd. Als de eigenaar van een schip een aansprakelijkheidsvordering
ziet aankomen, dan kan hij er belang bij hebben zelf in rechte te laten constateren dat hij
voor de vordering alleen beperkt dan wel beperkbaar aansprakelijk is. Hij kan dan een
van de rechters kiezen die op grond van art. 2-6 bevoegd zijn. Bij het gerecht van zijn
woonplaats kan hij op grond van deze voorschriften niet terecht. Daar de vordering evenwel
voor dit gerecht tegen hem zou kunnen worden ingediend, is het doelmatig hem ook deze
mogelijkheid te bieden. Daarvoor dient art. 6 bis. Bovendien is dit, afgezien van het Verdrag
van Brussel van 1952, het enige gerecht waarbij de scheepseigenaar al zijn vorderingen
tot beperking van aansprakelijkheid op zinvolle wijze kan concentreren. Voor het Engelse
recht (zie nr. 125) heeft dat ten gevolge dat bij dit gerecht ook het aansprakelijkheidsfonds
kan worden opgericht en de verdelingsprocedure kan worden gevoerd. Art. 6 bis bepaalt
subsidiair dat een individuele eis inzake aansprakelijkheidsbeperking van de scheepseigenaar
ook kan worden ingesteld bij elke andere rechter bij wie de vordering kan worden ingediend.
Tegelijkertijd machtigt het voorschrift de nationale wetgever om in plaats van de aldus
bevoegde rechter een andere rechter op zijn grondgebied bevoegd te verklaren.
129.b) Voor vorderingen welke de gegrondheid ten principale van de tegen de scheepseige-
naar ingestelde vordering betreffen, gelden art. 2-6. Ook art. 22 is altijd van toepassing.
Indien er een procedure ter beperking van een aansprakelijkheid in een Staat is ingeleid,
dan kan de rechter die zich in een andere Staat bezighoudt met een proces inzake vaststel-
ling van de vordering of inzake de beperkbaarheid van de aansprakelijkheid, de procedure
schorsen of zich zelfs onbevoegd verklaren.
130.c) Van de bevoegdheidskwestie moet duidelijk de vraag welk materieel aansprakelijk-
heidsbeperkingsrecht van toepassing is, worden gescheiden. Dat hoeft niet het recht te zijn
van de Staat waarvan de gerechten bevoegd zijn ter zake van het beroep op aansprakelijk-
heidsbeperking. Het recht dat op de aansprakelijkheidsbeperking van toepassing is, geeft
ook nader aan voor welke vorderingen een beroep op aansprakelijkheidsbeperking kan
worden gedaan.’

Uit het rapport Schlosser blijkt dat de ratio van art. 6bis EEX-verdrag, en daarmee
ook de ratio van art. 7 EEX-Vo, gelegen is in het feit dat het praktisch is als ook de
rechter van de woonplaats van de verzoeker om beperking van aansprakelijkheid
bevoegd is ten aanzien van het beperkingsverzoek. Uit het rapport blijkt ook dat art.
6bis EEX verdrag alleen ziet op een zelfstandig verzoek tot beperking van aansprake-
lijkheid. De bevoegdheidsregel uit dat artikel is alleen van toepassing op een verzoek
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tot beperking indien die procedure niet leidt tot de oprichting en verdeling van een
fonds. Hieruit blijkt dat art. 6bis EEX verdrag niet is geschreven voor de Nederlandse
beperkingsprocedure waar fondsvorming een verplicht onderdeel vormt van de beper-
kingsprocedure. Doordat naar Nederlands recht fondsvorming verplicht is, kan een
verzoek als bedoeld in art. 642a Rv niet worden beschouwd als een verzoek waarop
art. 6bis EEX verdrag ziet. De Nederlandse rechter kan zijn bevoegdheid om te
oordelen over een beperkingsverzoek dus niet baseren op art. 6bis EEX verdrag of
art. 7 EEX-Vo. Indien de EEX-Vo van toepassing is, is de Nederlandse alleen bevoegd
te oordelen over een beperkingsverzoek indien de verweerder, dat is de schuldeiser,
zijn woonplaats in Nederland heeft of, indien het een vordering uit onrechtmatige
daad betreft, het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of, indien
het een contractuele vordering betreft, de verbintenis in Nederland had moeten worden
uitgevoerd. Een illustratie van het feit dat art. 6bis EEX verdrag niet werkt in Neder-
land vormt de zaak IJsseldelta.

IJsseldelta
In de IJsseldelta-zaak12 gaat het om een aanvaring tussen het in Nederland geregis-
treerde binnenschip IJsseldelta met een werkponton/hefeiland in de haven van Hamburg
op 13 oktober 2001. De eigenaar van de ponton, B.B.B. stelt in oktober 2001 de
eigenaar van de IJsseldelta, Van der Kamp, aansprakelijk voor de geleden schade.
Van der Kamp dient op 19 november 2001 een verzoek tot beperking van aansprake-
lijkheid in bij de Rechtbank Zwolle. De Rechtbank Zwolle verwijst de zaak naar de
Rechtbank Groningen omdat de IJsseldelta daar teboek staat. Op 14 december 2001
maakt B.B.B. een procedure aanhangig tegen Van der Kamp bij het Amtsgericht
Hamburg. Op 21 juni 2002 verklaart de Rechtbank Groningen zich onbevoegd inzake
het beperkingsverzoek. De rechtbank verklaart zich onbevoegd met verwijzing naar
art. 11 van het Londens Limitatieverdrag. Op grond van dat artikel is volgens de
rechtbank alleen de rechter bevoegd van de staat waar rechtsmiddelen tegen hem zijn
getroffen. Op 5 december 2002 bepaalt het Amtsgericht in Hamburg dat Van der Kamp
de volledige schade dient te vergoeden. Van der Kamp gaat in hoger beroep tegen
de beslissing van de Rechtbank Groningen. Van der Kamp voert aan dat de Nederland-
se rechter zich alsnog bevoegd moet achten op grond van art. 6bis EEX-verdrag.
Voorts wordt dit verzoek aangevuld met het verzoek om na vaststelling van het
limitatiebedrag, een bevel te geven inhoudende dat op grond van art. 11 van het
Londens Limitatieverdrag voor dat bedrag een limitatiefonds moet worden gevormd
bij het Amtsgericht in Hamburg. Het Hof Leeuwarden oordeelt als volgt:

‘4.1 Het verzoek tot beperking van de aansprakelijkheid is gebaseerd op art. 642a e.v. Rv.
Die artikelen regelen de wijze waarop een beroep moet worden gedaan op de in art. 8:750
BW voorziene mogelijkheid tot aansprakelijkheidsbeperking. Art. 8:750 lid 1 BW koppelt
de beperking van aansprakelijkheid aan het stellen van één of meer fondsen als bedoeld
in art. 642c Rv. Zonder fondsvorming blijft de schuldenaar onbeperkt aansprakelijk.

12 Hof Leeuwarden 4 juni 2003, S&S 2003, 110 (IJsseldelta/JB 6189).
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4.2 Het Verdrag van Londen – dat zelf de vorming van een limitatiefonds niet als voorwaar-
de stelt voor een beroep op aansprakelijkheidsbeperking, maar de verdragstaten de ruimte
laat om, voor het bij wijze van verweer inroepen van de beperking, die voorwaarde wél
te stellen (vergelijk art. 10, eerste lid, van het verdrag) – bepaalt in art. 11 dat een aanspra-
kelijk gestelde persoon een limitatiefonds mag vormen in een verdragsstaat waarin een
rechtsgeding aanhangig is gemaakt met betrekking tot een voor beperking vatbare vordering.
De strekking van deze bepaling is, aldus de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer
inzake de wetsvoorstellen tot vervanging van het Verdrag van Brussel door het Verdrag
van Londen (I, 1988-1989, 19 768 enz., nr. 28a, p. 5 en 6, geciteerd in HR 20 december
1996, NJ 1998, 489), dat degene, die verwacht dat hij aangesproken zal worden voor een
vordering die aan beperking onderhevig is, niet onmiddellijk een limitatiefonds in een
verdragstaat van zijn keuze kan vormen, maar het initiatief van zijn mogelijke tegenpartij
zal moeten afwachten. Hierdoor wordt forumshopping tegengegaan.
4.3 Met deze strekking dient de rechter rekening te houden bij de beoordeling van de
ontvankelijkheid van een door de scheepseigenaar niet bij wijze van verweer maar eigener
beweging gedaan verzoek ex art. 642a Rv., dat immers mede betrekking heeft op de wijze
van fondsvorming en de verdeling van dat fonds. Vergelijk in dit verband de volgende
opmerking in de Memorie van Antwoord t.a.p.: “in het geval van de Vera Rambow,
president Leeuwarden, 23 januari 1986, S&S 1986, 67 zou bij toepassing van het Londens
Verdrag de reder niet ontvankelijk zijn geweest in zijn op grond van art. 320a gedane
verzoek tot beperking van zijn aansprakelijkheid”. Bij die opmerking werd er kennelijk
vanuit gegaan dat hier te lande geen rechtsmaatregelen tegen de reder waren getroffen.
(Zie ook R. Cleton, de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar, 2e druk, pagina
91 bovenaan.
4.4 In het onderhavige geval staat vast dat nog geen rechtsmaatregelen waren getroffen
tegen Van der Kamp c.s. Nu hun hier te lande ingediende verzoek tot aansprakelijkheids-
beperking onlosmakelijk samenhing met het verzochte bevel tot het stellen en verdelen van
een limitatiefonds, zouden zij daarom, in het licht van het voorgaande, in dit verzoek niet
kunnen worden ontvangen. Hetzelfde geldt voor het in hoger beroep toegevoegde subsidiaire
verzoek, genoemd onder 2.1, nu daarmee wordt beoogd de Duitse rechter, bij wie een
limitatiefonds kan worden gevormd, te binden aan een vaststelling van de omvang daarvan
door de Nederlandse rechter, die daarbij, naar verwachting van Van der Kamp c.s., zal
uitkomen op een lager bedrag dan de Duitse rechter. Ook dat verzoek is in strijd met de
hiervoor weergegeven strekking van art. 11 van het rechtstreeks werkende Verdrag van
Londen.
5. De vraag is of het door Van der Kamp c.s. ingeroepen art. 6bis EEX tot een ander
oordeel moet leiden.
5.1 Volgens het rapport Schlosser (Pb.EG C59/110, par. 127) heeft deze – uit 1978 –
daterende bepaling geen betrekking op de gecombineerde procedure tot het instellen en
verdelen van een limitatiefonds, maar uitsluitend op de zelfstandige vordering welke de
scheepseigenaar instelt tegen degene die een aanspraak pretendeert.
5.2 Als een zodanige zelfstandige vordering kan het onderhavige, op art. 642a e.v. Rv
gestoelde verzoek van Van der Kamp c.s. niet worden aangemerkt, aangezien dit, ook na
de toevoeging van het subsidiaire verzoek in hoger beroep, in hoofdzaak of althans belang-
rijke mate strekt tot het instellen en verdelen van een limitatiefonds ter verwezenlijking
van de (door de Nederlandse rechter te bepalen omvang van de) beperking van aansprake-
lijkheid. Dit betekent dat art. 6bis EEX toepassing mist, zodat de hier bedoelde vraag
ontkennend wordt beantwoord.
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6. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat er in deze zaak, waarin Van der Kamp
c.s. alleen te maken hebben met (een) in Duitsland gevestigde schuldeiser(s), geen enkele
andere EEX-bepaling is waaraan de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid kan ontlenen.
Rechtsmacht met betrekking tot het verzoek ex art. 642a Rv. zou slechts bestaan (op basis
van art. 2 EEX) indien Van der Kamp c.s. hier te lande zouden zijn aangesproken. Daarom
is de beslissing van de rechtbank tot onbevoegdverklaring juist. Die onbevoegdheid volgt
overigens niet uit art. 11 van het Verdrag van Londen, omdat die bepaling op zichzelf er
niet aan in de weg staat dat de Nederlandse rechter kennis neemt van een niet bij wijze
van verweer ingediend verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking.’

Aanpassing van art. 7 EEX-Vo
Stel dat een scheepseigenaar die is gevestigd in een EEX-Staat, anders dan Nederland,
in Nederland schade heeft aangericht aan een Nederlander. Stel vervolgens dat de
Nederlander in de staat waar de scheepseigenaar is gevestigd een aansprakelijkheids-
procedure begint en dat die staat net als Nederland een beperkingsprocedure kent
waarop art. 7 EEX-Vo niet van toepassing is. De aansprakelijk gestelde scheepseige-
naar wenst zijn aansprakelijkheid te beperken en vraagt zich af waar hij zijn beper-
kingsverzoek zal indienen. Nu de EEX-Vo van toepassing is, is op grond van art.
2 en 5 lid 3 EEX-Vo alleen de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van
zijn verzoek. Dat verzoek zal echter niet kunnen leiden tot verwezenlijking van het
beperkingsrecht omdat naar Nederlands recht fondsvorming verplicht is en in Neder-
land geen fonds kan worden gevormd omdat in Nederland geen rechtsmiddelen zijn
ingesteld jegens de schuldenaar. In de staat waar wel rechtsmiddelen jegens de
schuldeiser zijn ingesteld en waar fonds kan worden gevormd is de rechter echter
niet bevoegd om kennis te nemen van het beperkingsverzoek. Deze merkwaardige
situatie is het gevolg van het feit dat art. 7 EEX-Vo geen rekening houdt met de
gevolgen van art. 10 lid 1 jo. art. 11 lid 1 LLMC. Art. 6bis EEX-verdrag is destijds
ontworpen met het oog op het Brussels beperkinsgverdrag van 1957. Onder het
Brussels Beperkingsverdrag van 1957 doet het geschetste probleem zich niet voor
omdat op grond van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 fondsvorming niet
verplicht is en als de schuldenaar er voor kiest om fonds te vormen, hij dat overal
mag doen in plaats van alleen in de staten waar rechtsmiddelen jegens hem zijn
ingesteld. Op grond van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 kan de schuldenaar
dus bij iedere rechter die bevoegd is over zijn verzoek te oordelen ook een fonds
vormen. Een oplossing voor het geschetste probleem dat kan ontstaan onder het
Londens Limitatieverdrag, bestaat uit het aanpassen van art. 7 EEX-Vo aan art. 10
en 11 van het Londens Limitatieverdrag. Art. 7 EEX-Vo zou dan moeten bepalen
dat de rechter van de staat waar fonds kan worden gevormd, bevoegd is te oordelen
over een beperkingsverzoek.
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6.2.3 Commune Nederlandse bevoegdheidsregels

6.2.3.1 Inleiding

Indien de verweerder (de schuldeiser) in de verzoekschriftprocedure zijn woonplaats
niet heeft in een EEX-Staat dient de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid te bepalen
aan de hand van de commune Nederlandse bevoegdheidsregels inzake verzoekschrift-
procedures. Deze commune Nederlandse bevoegdheidsregels zijn veranderd sinds 1
januari 2002. Zowel de oude als de nieuwe commune Nederlandse bevoegdheidsregels
komen hieronder aan de orde.

6.2.3.2 Commune Nederlandse bevoegdheidsregels voor 1 januari 2002

Onder het oude bevoegdheidsrecht achtte de Nederlandse rechter zich in beginsel
bevoegd te oordelen over een beperkingsverzoek op grond van art. 320a Rv (oud)
tenzij de Nederlandse rechter als forum non conveniens13 moest worden be-
schouwd.14

Sylt
In de Sylt-zaak15 doet de eigenaar van een niet in Nederland geregistreerd schip,
de Sylt, een verzoek bij de Rechtbank Rotterdam16 om beperking van aansprakelijk-
heid voor ladingschade. De rechtbank acht zich bevoegd en verwijst voor de motive-
ring daarvan naar de argumentatie in de uitspraak inzake de Rosita Maria/Xan-
thence.17 Het hof18 bevestigt het oordeel van de rechtbank inzake de bevoegdheid
en stelt:

‘Ter zake van de bevoegdheid stelt het hof het volgende voorop. Anders dan de Rechtbank
als uitgangspunt lijkt te nemen acht het hof het van belang, dat er tevens een voldoende
aanknoping met de Nederlandse rechtssfeer is. Naar internationale en ook nationale
maatstaven, als veelal verankerd in verdragen en wetgeving – voor beschikkingen hier te
lande in art. 429c Rv, welke bepaling sinds kort ook op zaken ex art. 320a e.v. Rv van
toepassing is -, is tenminste enige betrokkenheid met de rechtssfeer van de aangezochte
rechter een vereiste voor zijn bevoegdheid. In zoverre behoeft de beschikking dan ook
correctie.

13 Art. 429c Rv (oud).
14 Rb. Rotterdam 3 februari 1986 en Hof Den Haag 28 september 1986, S&S 1987, 64 (Rosita Maria/

Xanthese); Hof Den Haag 29 april 1988, S&S 1988, 93 (Mr Cornelis W. Kroes); Rb. Rotterdam
2 juli 1990, S&S 1991, 7; Hof Den Haag 22 januari 1991, S&S 1991, 50 (Merawi/Jag Jiwan).

15 Rb. Rotterdam 6 juli 1990, S&S 1991, 4; Hof Den Haag 18 december 1990, S&S 1991, 13; HR
28 februari 1992, S&S 1992, 61 (Sylt).

16 Rb. Rotterdam 6 juli 1990, S&S 1991, 4 (Sylt).
17 Rb. Rotterdam 3 februari 1986 en Hof Den Haag 28 september 1986, S&S 1987, 64 (Rosita Maria/

Xanthese).
18 Hof Den Haag 18 december 1990, S&S 1991, 13 (Sylt).
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9. Niettemin komt ook het hof tot de slotsom dat de Nederlandse rechter ter zake rechts-
macht heeft. De aanknopingsfactor is gelegen in het feit dat op de “Sylt” te Rotterdam
beslagen zijn gelegd. Deze leidden ertoe dat de Rechtbank te Rotterdam over de deugdelijk-
heid daarvan aangezocht dient te worden en dat al aanstonds door dezelfde rechter behalve
over het stellen van zekerheid ook over de omvang van die zekerheid, zulks tegen opheffing
van de beslagen, beslist zal moeten worden.
10. Aangezien art. 740a K jo. 320a Rv e.v. er juist toe strekken de reder desgevraagd de
gelegenheid te bieden voldoende fonds te stellen teneinde te voorkomen dat zijn schip/
schepen steeds opnieuw door crediteuren beslagen kunnen worden, valt aan die bepalingen
te ontlenen dat de Nederlandse rechter bevoegd is nu hier te lande beslag op het schip
van Sylt werd gelegd.’

In cassatie19 worden de hierboven weergegeven gronden van het hof bestreden door
de schuldeiser van de Sylt. Primair wordt in het middel gesteld dat de Nederlandse
rechter niet bevoegd is omdat geen rechtsmiddelen in Nederland zijn ingesteld als
bedoeld in art. 11 LLMC. Subsidiair wordt in het middel gesteld dat ook als het
Londens Limitatieverdrag niet van toepassing is, de Nederlandse rechter niet bevoegd
is omdat er te weinig aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer zouden zijn.
In het middel wordt gesteld dat het enkele feit dat op de Sylt in Rotterdam beslagen
zijn gelegd niet voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer oplevert.
In het middel wordt gesteld:

‘10. (…) In welke haven beslag wordt gelegd op een zeeschip is in hoge mate van het toeval
afhankelijk. (…)Het past niet daaraan de vergaande consequentie van bevoegdheid van
de Nederlandse rechter te verbinden. De gevolgen van het voorval in deze zaak behoren
ook niet tot de Nederlandse rechtssfeer. (…) Daarbij moet bedacht worden dat zich hier
niet voordoet de figuur dat het beslag op zichzelf reeds competentie schept (forum arresti).
De ratio van dat forum is dat elk vermogensbestanddeel van de debiteur voor zijn crediteu-
ren bereikbaar moet zijn (ook door middel van conservatoir beslag) en dat er een forum
nodig is om een ter plaatse executabele titel te verschaffen waardoor het conservatoir beslag
wordt omgezet in een executoriaal beslag. (…). In deze zaak gaat het echter om een verzoek
tot beperking van aansprakelijkheid, overwegingen met betrekking tot het verkrijgen van
een executoriale titel spelen daarbij geen rol.
11. Dat, zoals het hof in r.o. (9) overweegt, de Rechtbank Rotterdam over de deugdelijkheid
van de beslagen moet worden aangezocht en dat deze rechter ook over het stellen van
zekerheid tegen opheffing van de beslagen moet oordelen, brengt niet noodzakelijkerwijs
mee dat diezelfde rechter ook bevoegd zou zijn over een verzoek tot beperking van aanspra-
kelijkheid te oordelen.
Het feit dat art. 740a K jo 320a Rv e.v. er juist toe strekken de reder desgevraagd de
gelegenheid te bieden voldoende fonds te stellen teneinde te voorkomen dat zijn schip/
schepen steeds opnieuw worden beslagen, door het hof gememoreerd in r.o. (10), legt
onvoldoende gewicht in de schaal. Dat de ratio van deze regeling is het voorkomen van
meerdere beslagen, brengt nog niet mee dat de rechter van elk land waar beslag wordt
gelegd ook bevoegd is de aansprakelijkheid te beperken.’

19 HR 28 februari 1992, S&S 1992, 61 (Sylt).
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In het middel wordt er tot slot voor gepleit de wet zo te interpreteren dat de beperking
van aansprakelijkheid slechts kan worden ingeroepen indien de betreffende vordering
wordt geregeerd door het recht van een van de Verdragsstaten.
A-G Strikwerda gaat in zijn conclusie uitgebreid in op de bevoegdheid van de rechter
inzake een beperkingsverzoek. De A-G acht het oordeel van het hof juist en stelt:

‘(…) dat de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is van het verzoekschrift van Sylt
kennis te nemen niet wordt beheerst door (artikel 6 bis van) het EEX, aangezien Universal
niet is gevestigd op het grondgebied van een bij het EEX aangesloten staat (art. 2 jo. art. 4
EEX). De bevoegdheidsvraag wordt evenmin beheerst door het Verdrag van Brussel, aange-
zien het verdrag geen rechtsmachtregels bevat. Vgl. Rapport-Schlosser, Burgerlijke Rechts-
vordering, losbl., Verdragen, p. 408b. Het commune Nederlandse internationale bevoegd-
heidsrecht is derhalve beslissend.
15. Art. 320a lid 1 (oud) Rv bepaalt dat, wanneer het schip niet in het Nederlandse scheeps-
register is teboekgesteld, bij de Rb. Rotterdam het verzoek tot vaststelling van het bedrag,
waartoe de aansprakelijkheid is beperkt, moet worden ingediend. Dit is een regel van
betrekkelijke bevoegdheid. Op grond van het algemene beginsel dat de regels betreffende
de betrekkelijke bevoegdheid tevens de internationale bevoegdheid van de Nederlandse
rechter bepalen (HR 24 december 1915, NJ 1916, 417; HR 5 december 1940, NJ 1941,
312 m.nt. EMM; HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 696 m.nt. JCS; HR 2 november 1984, NJ
1985, 697 m.nt. JCS), volgt uit deze relatieve competentieregel dat de Nederlandse rechter
in beginsel steeds internationaal bevoegd is van een verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking
ex art. 320a (oud) Rv kennis te nemen, ongeacht de vestigingsplaats van verzoeker, de plaats
van teboekstelling van het schip, of de plaats waar het voorval waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit heeft plaatsgevonden.
16. Deze in beginsel universele attributieregel wordt begrensd door de forum non conve-
niens-restrictie van art. 429c lid 2 (oud)/lid 10 (nieuw) Rv: aan de rechter komt geen
rechtsmacht toe, indien het verzoek onvoldoende aanknoping met de rechtssfeer van
Nederland heeft.’

De A-G stelt voorop dat de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is van het
verzoekschrift van Sylt kennis te nemen niet wordt beheerst door (artikel 6 bis van)
het EEX, aangezien Universal niet is gevestigd op het grondgebied van een bij het
EEX aangesloten staat (art. 2 jo. Art. 4 EEX). De bevoegdheidsvraag wordt volgens
de A-G evenmin beheerst door het Verdrag van Brussel, aangezien het verdrag geen
rechtsmachtregels bevat. De A-G past daarom het commune Nederlandse internationale
bevoegdheidsrecht toe. Op grond van het (destijds nog geldende) algemene beginsel
dat de regels betreffende de betrekkelijke bevoegdheid tevens de internationale be-
voegdheid van de Nederlandse rechter bepalen, geldt dat op grond van art. 320a lid
1 Rv de Nederlanse rechter in beginsel steeds internationaal bevoegd is om van een
verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking kennis te nemen. De werking van deze regel
wordt begrensd door de forum non conveniens-restrictie van art. 429c lid 10 Rv. De
Nederlandse rechter is niet bevoegd indien het verzoek onvoldoende aanknoping met
de rechtssfeer van Nederland heeft. De A-G concludeert dat doordat Universal in
Nederland beslag heeft gelegd de Nederlandse rechter in beginsel – als forum arresti –
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bevoegd is om van de hoofdvordering van Universal tegen Sylt kennis te nemen.
Voorts stelt de A-G:

‘Als de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de hoofdvordering, dat wil
zeggen van de vordering waarvoor de aansprakelijkheidsbeperking wordt ingeroepen, is
de Nederlandse rechter ook bevoegd te achten kennis te nemen van het verzoek tot die
aansprakelijkheidsbeperking. Voor zover dit beginsel al niet besloten ligt in art. 7 lid 1
Verdrag van Brussel, dan blijkt de internationale aanvaarding van dit beginsel in elk geval
uit (het hier formeel niet toepasselijke) art. 6bis EEX en uit (het i.c. evenmin toepasselijke)
art. 11 lid 1 Verdrag van Londen. (…) De achterliggende gedachte is dat de crediteur door
de beslaglegging de toegang tot de rechter van het land van beslaglegging heeft geopend
en derhalve zijn debiteur niet kan verwijten zich schuldig te maken aan “shopping around
for the better law” door het verzoek tot aansprakelijkheidsbeperking bij de rechter van
het land van beslaglegging in te dienen. Wie kaatst, moet de bal verwachten. (…)’

De A-G stelt dus dat het hof juist heeft beslist door te oordelen dat de omstandigheid
dat Universal hier te lande ter verzekering van haar op Sylt gepretendeerde vordering
beslag heeft gelegd (en daardoor de Nederlandse rechter grond voor rechtsmacht heeft
verschaft ter berechting van die vordering), voldoende aanknoping met de Nederlandse
rechtssfeer oplevert om de rechtsmacht die art. 320a (oud) Rv de Nederlandse rechter
toekent om kennis te nemen van het verzoekschrift van Sylt niet weg te nemen op
grond van de restrictie van art. 429c lid 2 (oud)/lid 10 (nieuw) Rv. De Hoge Raad20

oordeelt in de eerste plaats dat het Londens Limitatieverdrag in deze zaak niet van
toepassing is. Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat het hof terecht rechtsmacht heeft
afgeleid uit art. 320a (oud) Rv nu het leggen van beslag voldoende aanknoping met
de Nederlandse rechtssfeer oplevert.

Het recht van partijen om een bevoegde rechter te kiezen werd door de Hoge Raad
aan partijen nog met zoveel woorden ontzegd in de zaak Volvox Hollandia van 1
juli 1992.21 In deze zaak betrof het de beperking van aansprakelijkheid voor schade
die een Nederlandse hopperzuiger tijdens het baggeren had toegebracht aan leidingen
in de Noordzee. In cassatie werd aangevoerd dat de Rechtbank Rotterdam niet bevoegd
was de oordelen over de vraag of de aansprakelijk gestelde persoon zijn aansprakelijk-
heid mocht beperken. De A-G stelt met een verwijzing naar het Sylt arrest dat uit
art. 7, eerste lid, van het Brussels beperkingsverdrag moet worden afgeleid dat, indien
de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de hoofdvordering, hij ook
bevoegd is van het verzoek tot beperking van de aansprakelijkheid kennis te nemen,
ongeacht de vraag welk recht van toepassing is op de aansprakelijkheid zelf. De A-G
stelt dat hieruit niet alleen volgt dat ‘Gleichlauf’ plaatsvindt van bevoegdheid en
toepasselijk recht, maar dat ook dat indien de Nederlandse rechter bevoegd is om
kennis te nemen van het verzoek ex art. 320a (oud) Rv, hij ook bevoegd is te oordelen

20 HR 28 februari 1992, S&S 1992, 61 (Sylt).
21 HR 1 juli 1992, NJ 1992, 653 (Volvox Hollandia) m.nt. JCS. Zie voor de Engelse procedure: Court

of Appeal (1988) 2 Lloyd’s Law Rep. 361 (Volvox Hollandia).
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over de vraag of de verzoeker gerechtigd is zijn aansprakelijkheid te beperken. Vervol-
gens gaat de A-G in op de vraag of een in de overeenkomst van partijen opgenomen
forumkeuzebeding, waarbij de Engelse rechter als bevoegde rechter is aangewezen,
deze gekoppelde bevoegdheid kan doorbreken. De A-G beantwoordt deze vraag
ontkennend. De A-G stelt daartoe:

‘Uit HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765, m.nt. JCS, AA 1989, 206, m.nt. Th.M. de Boer,
volgt dat bij overeenkomst rechtsmacht aan de Nederlandse rechter kan worden ontnomen
door aanwijzing van een bij uitsluiting bevoegde buitenlandse rechter. Hoewel in dit arrest
van de Hoge Raad daaromtrent niets is overwogen, mag worden aangenomen dat bij
derogatie van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter door een forumkeuze-overeenkomst
de beperkingen in HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698, m.nt. JCS gesteld aan de prorogatie
van rechtsmacht van de Nederlandse rechter door een forumkeuze overeenkomst, van
overeenkomstige toepassing zijn en dat met name mag worden aangenomen dat rechtsmacht
aan de Nederlandse rechter niet bij overeenkomst kan worden ontnomen, indien en voor
zover verdrags- of wetsbepalingen waarin de rechtsmacht van de Nederlandse rechter
specifiek is geregeld, zich daartegen verzetten.
23. Deze uitzondering doet zich naar mijn mening in dit geval voor. Weliswaar wordt in
de regeling van art. 320a e.v. (oud) Rv niet met zoveel woorden bepaald dat de Nederlandse
rechter, bevoegd zijnde kennis te nemen van het verzoek ex art. 320a (oud) Rv, ook steeds
bevoegd is om te oordelen over de vraag of de verzoeker gerechtigd is zijn aansprakelijkheid
te beperken, maar het stelsel van de regeling van art. 320a e.v. (oud) Rv brengt zulks m.i.
noodzakelijk met zich mee. De verwerkelijking van de aansprakelijkheidsbeperking vindt
in deze regeling immers plaats door fondsstorting en verdeling van het fonds onder de
crediteuren, na verificatie van hun vorderingen. Niet ten aanzien van de beoordeling van
de gegrondheid van deze vorderingen, maar wel ten aanzien van de vraag of de debiteur
gerechtigd is tot beperking van zijn aansprakelijkheid vindt derhalve concentratie plaats
bij de rechter van het land waar het fonds is gestort. Vgl. Cleveringa, Zeerecht, vierde
dr., Aanvullingen door H. Schadee en L.A. Barendsen-Cleveringa (1966), p. 8-9 en p. 22-23;
zie voorts Richard Shaw, Practice and Procedure, in: The Limitation of Shipowners’
Liability: The New Law (1986), p. 113, p. 118-119 en Rapport-Schlosser, Burgerlijke
Rechtsvordering, losbl., Verdr., p. 408b-409. Die concentratie verzet zich er m.i. tegen dat
een forumkeuze in een overeenkomst met een van de crediteuren aan de Nederlandse rechter
de bevoegdheid ontneemt om te oordelen over de vraag of de debiteur jegens die crediteur
gerechtigd is zijn aansprakelijkheid te beperken.
24. Dit betekent dat het oordeel van het hof mij juist voorkomt, wat er ook zij van de door
het hof aan zijn oordeel gegeven motivering.’

De Hoge Raad besliste vervolgens:

‘In deze zaak is van toepassing het Internationaal Verdrag van Brussel nopens de beperking
van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen van 10 oktober 1957. Ingevolge
art. 7 lid 1 van dit verdrag, in verbinding met art. 1, had de Nederlandse rechter, met name
de Rechtbank te Rotterdam, rechtsmacht ter zake van het verzoek tot beperking van de
aansprakelijkheid door VO 2. Dit brengt tevens mee dat de vraag of de aansprakelijkheid
in het onderhavige geval inderdaad door VO 2 kon worden beperkt, moet worden beoordeeld
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naar Nederlands recht als de lex fori (HR 28 februari 1992, NJ 1992, 652). Ook het hof
heeft – terecht – aldus geoordeeld.
Voor zover het middel op een andere opvatting berust dan hiervoor in 3.2 is weergegeven,
faalt het. Voor zover het berust op de opvatting dat van het in 3.2 weergegevene kan worden
afgeweken door middel van een tussen partijen overeengekomen clausule als hiervoor
bedoeld in 3.1 onder (vi) faalt het eveneens.
Aangenomen moet immers worden dat de aard van de op het verdrag van 1957 stoelende
regeling meebrengt dat de Nederlandse rechter die bevoegd is kennis te nemen van een
verzoek als bedoeld in art. 320a Rv, ook steeds bevoegd is om te oordelen over de vraag
of de verzoeker gerechtigd is zijn aansprakelijkheid te beperken. De verwerkelijking van
de aansprakelijkheidsbeperking vindt volgens deze regeling immers plaats door fondsstorting
en verdeling van het fonds onder de schuldeisers, na verificatie van hun vorderingen. Ten
aanzien van de vraag of de schuldenaar gerechtigd is tot beperking van zijn aansprakelijk-
heid vindt, naar uit het stelsel van het verdrag voortvloeit, concentratie plaats bij de rechter
van het land waar het fonds is gevormd. Met een zodanige concentratie is niet verenigbaar
dat een forumkeuze of rechtskeuze in een overeenkomst tussen de schuldenaar en een van
de schuldeisers tot gevolg zou kunnen hebben dat met betrekking tot voormelde vraag tussen
hen een ander forum of een ander recht zou kunnen worden ingeroepen dan jegens de
andere schuldeisers geldt. Op het voorgaande stuiten alle in het middel vervatte klachten
af.’

Uit de aangehaalde jurisprudentie blijkt dat partijen in een procedure over de beperking
van aansprakelijkheid niet de bevoegdheid hadden een forumkeuze te make. Voorts
blijkt echter wel dat de Nederlandse rechter op grond van de commune Nederlandse
bevoegdheidsregels uit de periode voor 1 januari 2002 zich zeer snel bevoegd achtte
om te oordelen over een beperkingsverzoek, tenzij er onvoldoende aanknopingspunten
met de Nederlandse rechtssfeer waren.

6.2.3.3 Commune Nederlandse bevoegdheidsregels sinds 1 januari 2002

Op grond van de regels uit het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals
die gelden sinds 1 januari 2002 dient de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid inzake
verzoekschriftprocedures te beoordelen aan de hand van art. 3 Rv. Op grond van art. 3
Rv is de Nederlandse rechter bevoegd indien:
- de verzoeker zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft; of
- het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding

ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft; of
- de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is.

Uit art. 10 jo. 642a Rv vloeit echter voort dat de Nederlandse rechter altijd bevoegd
is inzake een beperkingsverzoek. In art. 10 Rv is bepaald:

‘De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in het geval, bedoeld in art. 767, alsmede indien
dit voortvloeit uit andere wettelijke bepalingen tot aanwijzing van een bevoegde rechter
dan die vervat in de derde afdeling van de tweede titel en de tweede afdeling van de derde
titel.’
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Op grond van deze bepaling heeft de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid
op grond van enkele bijzondere artikelen inzake de relatieve bevoegdheid. Een van
deze bijzondere artikelen inzake de relatieve bevoegdheid betreft art. 642a Rv.22 In
art. 642a lid 1 Rv is neergelegd:

‘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
van de plaats waar het schip in het in art. 193 of art. 783 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde register teboekstaat, dan wel wanneer het schip niet in één dezer registers
teboekstaat, de rechtbank te Rotterdam. Het bedrag of de bedragen waartoe zijn aansprake-
lijkheid is beperkt (het bedrag van het fonds of de fondsen), vast te stellen en te bevelen
dat tot een procedure ter verdeling van een te stellen fonds zal worden overgegaan.’

Art. 642a Rv valt onder Afdeling 2 van de eerste titel van het Derde Boek van Rv.
art. 642a Rv valt dus niet onder de derde afdeling van de tweede titel of de tweede
afdeling van de derde titel en valt daarmee niet onder de uitzonderingen genoemd
in art. 10 Rv. Als de bevoegdheidsregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering van toepassing zijn, heeft de Nederlandse rechter dus in beginsel altijd rechts-
macht inzake een verzoek om beperking van aansprakelijkheid op grond van art. 10
Rv in combinatie met de zinsnede ‘dan wel wanneer het schip niet in één dezer
registers teboekstaat, de rechtbank te Rotterdam’ uit art. 642a lid 1 Rv. Van belang
is dat de forum non conveniens uitzondering, zoals neergelegd in art. 429c Rv (oud),
niet meer bestaat in het huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De Neder-
landse rechter kan zich dus niet meer onbevoegd verklaren op grond van het feit dat
het beperkingsverzoek onvoldoende verband houdt met de Nederlandse rechtssfeer.
Nu op grond van art. 10 LLMC fondsvorming naar Nederlands recht verplicht is, leidt
een verzoek tot beperking alleen tot verwezenlijking van het beperkingsrecht indien
rechtsmiddelen zijn ingesteld jegens de scheepseigenaar. Geconcludeerd kan daarom
worden dat de commune Nederlandse bevoegdheidsregels voor een verzoek tot
beperking na 1 januari 2002 nog ruimer zijn geworden dan ze daarvoor al waren. Deze
ruime bevoegdheid van de Nederlandse rechter zegt echter nog niets over de vraag
of een recht op beperking ook in Nederland kan worden verwezenlijkt. Daarvoor is
namelijk op grond van art. 8:750 lid 1 BW vereist dat in Nederland ook fonds wordt
gevormd.

6.3 Litispendentie

6.3.1 Regels voor litispendentie uit de EEX-Vo

Uit de hierboven beschreven bevoegdheidsregels voor verzoeken tot beperking van
aansprakelijkheid blijkt ten eerste dat het mogelijk is dat een beperkingsprocedure

22 De bepaling uit art. 642a Rv stond aanvankelijk in art. 320a Rv. Zie over dit artikel: Cleveringa/
Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 23-31.
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in een andere staat plaatsvindt dan de staat waar een of meer aansprakelijkheidsproce-
dures plaatsvinden en ten tweede dat verschillende rechters in beginsel bevoegd kunnen
zijn om van een beperkingsverzoek kennis te nemen. In deze situaties kan de vraag
rijzen of een van de rechters zich onbevoegd moet verklaren. In art. 27 EEX-Vo is
voor EEX-verdragsstaten de verplichting neergelegd een zaak aan te houden indien
diezelfde zaak reeds elders aanhangig is; deze situatie wordt litispendentie genoemd.
In art. 27 EEX-Vo is daarover bepaald:

‘1. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen
aanhangig zijn, die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt
het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aan totdat de bevoegd-
heid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat.
2. Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht,
vaststaat, verklaart het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd.’

In het Tatry-arrest23 heeft het Hof van Justitie uitleg gegeven van art. 27 van het
EEX verdrag. Aan het arrest ligt ten grondslag vervoer van sojaolie met het schip
Tatry van Brazilië naar Rotterdam en Hamburg. De rederij vordert tegen enkele
groepen ladingbelanghebbenden bij de Rechtbank Rotterdam een verklaring voor recht
dat zij niet (volledig) aansprakelijk is voor verontreinigingsschade door diesel of
vergelijkbare stoffen. Een deel van die ladingbelanghebbenden stellen, na beslag op
een zusterschip van de Tatry in Liverpool, een actie in tegen het schip tot vergoeding
van verontreinigingsschade. Een deel van deze ladingbelanghebbenden spreekt met
een andere groep ladingbelanghebbenden de rederij ook bij de Rechtbank Rotterdam
aan tot vergoeding van de verontreinigingsschade. De Court of Appeal stelt vragen
van uitleg betreffende art. 21, 22 en 57 van het EEX verdrag voor aan het Europese
Hof van Justitie. Art. 21 van het EEX verdrag wijkt op punten af van art. 27 van de
EEX-Vo maar de uitleg van art. 21 EEX verdrag door het Hof van Justitie is niettemin
ook van belang voor art. 27 EEX-Vo. Het Hof van Justitie legt art. 21 EEX verdrag
aldus uit:

‘(2) Art. 21 Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer het gaat om twee
vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, en de
partijen bij de tweede procedure slechts ten dele dezelfde zijn als die bij de eerder in een
andere verdragsluitende Staat ingeleide procedure, de laatst aangezochte rechter zich slechts
onbevoegd moet verklaren, indien de partijen in het bij hem aanhangige geding tevens partij
zijn in de eerder ingeleide procedure; het belet niet dat de procedure tussen de andere
partijen wordt voortgezet.
(3) Hetzelfde art. 21 Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd, dat een vordering die
ertoe strekt, te doen verklaren dat verweerder aansprakelijk is voor een bepaalde schade
en hem tot betaling van schadevergoeding te doen veroordelen, op dezelfde oorzaak berust
en hetzelfde onderwerp betreft als een eerdere vordering van deze verweerder, die ertoe
strekte te doen verklaren dat hij niet aansprakelijk is voor die schade.

23 HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659, S&S 1996, 1 (Tatry).
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(4) Een latere vordering heeft dezelfde oorzaak, hetzelfde onderwerp en dezelfde partijen
als een eerdere vordering wanneer de eerdere, door de eigenaar van een schip bij een
rechterlijke instantie van een verdragsluitende Staat ingestelde vordering een actio in
personam is, strekkende tot vaststelling dat deze eigenaar niet aansprakelijk is voor de
schade die de met zijn schip vervoerde goederen zouden hebben opgelopen, terwijl de latere
vordering door de eigenaar van de goederen bij een rechterlijke instantie van een andere
verdragsluitende Staat is ingesteld in de vorm van een actio in rem betreffende een schip
waarop beslag is gelegd, en vervolgens zowel in rem als in personam dan wel enkel in
personam is voortgezet naar gelang van de door het nationale recht van die andere ver-
dragsluitende Staat gemaakte onderscheidingen.’

Hieruit blijkt dat indien in een EEX-Staat een beperkingsverzoek aanhangig is gemaakt,
dienen andere EEX-rechters indien in dezelfde zaak nogmaals een beperkingsverzoek
wordt ingediend, die nieuwe zaak in beginsel dienen aan te houden.24 De vraag of
ook sprake is van litispendentie tussen de bodemprocedure over de aansprakelijkheid
en de procedure betreffende de beperking is door het Hof van Justitie25 beantwoord
in de hieronder nog uitgebreid te bespreken Cornelis Simon-zaak. Het Hof van Justitie
gaf op verzoek van het Deense Højesteret uitleg van art. 21 EEX-verdrag. Het Hof
van Justitie beantwoordt de vraag of tussen de aansprakelijkheidsprocedure en de
beperkingsprocedure sprake is van litispendentie als volgt:

‘1. Een door een scheepseigenaar bij een gerecht van een verdragsluitende staat ingediend
verzoek om een fonds voor de beperking van aansprakelijkheid te vormen waarin de mogelijk
benadeelde belanghebbende wordt aangeduid, enerzijds, en een door deze benadeelde bij
de rechter van een andere verdragsluitende staat tegen de eigenaar van het schip ingestelde
vordering tot schadevergoeding, anderzijds, vormen geen situatie van aanhangigheid in
de zin van art. 21 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals

24 Zie onder meer de beslissing van de Court of Appeal in de zaak Herceg Novi/Ming Galaxy van
16 juli 1998, [1998] 2 Lloyd’s Rep. 454. De Court of Appeal oordeelt dat de Engelse rechter de
zaak aan moest houden nu reeds een beperkingsprocedure aanhangig was in Singapore. Het enkele
feit dat de Singaporaanse rechter het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 in plaats van het Londens
Limitatieverdrag van 1976 met zijn hogere limieten zou toepassen, deed hier niet aan af. De Court
of Appeal oordeelde: ‘(1) The 1976 Convention has not received universal acceptance, or anything
like it. It is not “an internationally sanctioned and objective view of where substantial justice is
now viewed as lying”. It is simply the view of some 30 states. (2) The International Maritime
Organisation is not a legislature. It may commend the 1976 Convention to the international com-
munity. But if by doing so it were found to have enacted an international consensus, that would
be to deprive sovereign states to a large extent of their right to stay with some other regime. We
say that because jurisdiction could often be obtained by arresting a ship in a 1976 country, and
if that action were allowed to proceed despite there being a more appropriate forum where 1957
prevailed, the 1957 country would be left with no effective use for its own law. (3) The preference
for the 1976 Convention has no greater justification than for the 1957 regime. The 1976 Convention
provides a greater degree of certainty, which they will perhaps welcome. But in terms of abstract
justice, neither Convention is objectively more just than the other.’

25 HvJ 14 oktober 2004 C-39/02 (Maersk Olie en Gas A/S/Firma M. de Haan en W. de Boer; of:
Cornelis Simon). Zie over dit arrest: Van der Wiel 2005 en Smeele 2006.
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gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.’

Het Hof van Justitie van de EG heeft dus bepaald dat er in de Cornelis Simon-zaak
geen sprake is van litispendentie tussen de aansprakelijkheidsprocedure in de ene EEX-
Staat en de beperkingsprocedure in de andere EEX-Staat omdat in dit geval de onder-
scheiden procedures verschillende doelen hebben. Het is echter niet uitgesloten dat
er onder andere omstandigheden dan in de Cornelis Simon-zaak wel sprake kan zijn
van litispendentie. Smeele noemt als voorbeeld van mogelijke litispendentie de situatie
waarin in de beperkingsprocedure ten aanzien van een betwiste schadevordering wordt
verwezen naar renvooi-procedures.26 Het Cornelis Simon-arrest zal later nog uitgebrei-
der aan de orde komen in het kader van de erkenning van een beslissing inzake de
beperking van aansprakelijkheid die is gegeven door een rechter uit een andere EEX-
Staat.27

6.3.2 Regels voor litispendentie uit het commune Nederlandse bevoegdheidsrecht

In het commune bevoegdheidsrecht is ook een regel gegeven voor samenloop van
procedures. In art. 12 Rv is bepaald:

‘Indien een zaak voor een rechter van een vreemde staat aanhangig is gemaakt en daarin
een beslissing kan worden gegeven die voor erkenning en, in voorkomend geval, voor
tenuitvoerlegging in Nederland vatbaar is, kan de Nederlandse rechter bij wie nadien een
zaak tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp is aangebracht, de behandeling
aanhouden totdat daarin door eerstbedoelde rechter is beslist. Indien die beslissing voor
erkenning en, in voorkomend geval, voor tenuitvoerlegging in Nederland vatbaar blijkt
te zijn, verklaart de Nederlandse rechter zich onbevoegd. Indien het een zaak betreft die
bij dagvaarding moet worden ingeleid, is art. 11 van overeenkomstige toepassing.’

Op grond van dit artikel mag de Nederlandse rechter de behandeling van een zaak
aanhouden indien voor een niet-EEX rechter reeds een procedure aanhangig is tussen
dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp tot het moment dat de zaak door die andere
rechter is beslist. In tegenstelling tot onder de EEX-Vo is het aanhouden dus niet
verplicht. Als die buitenlandse beslissing voor erkenning en tenuitvoerlegging in
Nederland vatbaar is, moet de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren.

26 Smeele 2006, p. 231-232.
27 Zie paragraaf 7.7.
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6.4 De verwezenlijking van een recht op beperking van aansprakelijkheid
naar Engels recht

‘No one who comes to these courts asking for justice should come in vain provided he acts
in good faith (…)You may call this forum shopping (…) but if the forum is England, it is
a good place to shop in, both for the quality of the goods and the speed of service.’28

De Engelse rechter is ten aanzien van een verzoekt tot beperking evenals de Nederland-
se rechter gebonden aan de bevoegdheidsgronden uit de EEX-Vo indien de verweerder
zijn woonplaats in een EEX-Staat heeft. Indien de EEX-Vo niet van toepassing is,
gelden de commune Engelse bevoegdheidsregels. Ondanks dat de bevoegdheidsregels
uit de EEX-Vo voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland gelden, verschilt
de wijze waarop een recht op beperking kan worden verwezenlijkt. Dit verschil is
een gevolg van het feit dat naar Engels recht, in tegenstelling tot naar Nederlands
recht, voor het verwezenlijken van een beperkingsrecht uit het Londens Limitatiever-
drag fondsvorming op grond van art. 10 LLMC niet verplicht is. Als gevolg hiervan
zijn in de eerste plaats de bevoegdheidsgronden voor de Engelse rechter ruimer dan
voor de Nederlandse rechter omdat, indien in een Engelse beperkingsprocedure geen
fonds wordt gevormd, ook bevoegdheid kan worden ontleend aan art. 7 EEX-Vo. In
de tweede plaats kan een recht op beperking in Engeland ook worden verwezenlijk
als er in Engeland geen rechtsmiddelen jegens de schuldenaar zijn ingesteld als bedoeld
in art. 11 LLMC.

Indien de verweerder in een procedure betreffende de beperking van aansprakelijk-
heid zijn woonplaats niet in een EEX-Staat heeft, gelden voor de Engelse rechter de
commune Engelse bevoegdheidsregels. Uit de hierna te bespreken Engelse uitspraken
blijkt dat de Engelse rechter zich op grond van commune bevoegdheidsregels in
beginsel bevoegd acht om te oordelen over een beperkingsverzoek, tenzij de verweer-
der aantoont dat de aangezochte rechter een forum non conveniens is. Aanvankelijk
beschouwde de Engelse rechter zich bijna nooit als een forum non conveniens omdat
de Engelse rechter vond dat het de voorkeur verdiende het Londens Limitatieverdrag,
waarbij het Verenigd Koninkrijk partij is, zo breed mogelijk toe te passen. In meer
recente uitspraken is de Engelse rechter echter iets terughoudender geworden in het
aannemen van bevoegdheid in zaken waarbij nauwelijks of geen verband bestaat met
de Engelse rechtssfeer. In de navolgende uitspraken komt deze tendens naar voren.

De vraag of sprake is van een forum non conveniens wordt naar het commune
Engelse bevoegdheidsrecht bepaald aan de hand van de criteria uit de zaak Spiliada
Maritime Corp. v. Cansultex Ltd.29 In deze zaak gaat het om schade aan een schip
die is veroorzaakt door de lading chemicaliën bij vervoer van Vancouver in Canada
naar India. De vraag komt daarbij aan de orde of een partij zodanig benadeeld zou
zijn door hem van de door hem gekozen rechter af te houden, dat in strijd met de

28 Lord Denning in: [1972] 2 Lloyd’s Rep. 446 (CA), p. 451 (The Atlantic Star).
29 [1987] A.C. 460 (Spiliada Maritime Corp. v. Cansultex Ltd.).
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‘ends of justice’ zou zijn. De Engelse rechter zou op de zaak het Brussels beperkings-
verdrag van 1957 toepassen. Lord Goff stelt in deze zaak:

‘The key to the solution of this problem lies, in my judgment, in the underlying fundamental
principle. We have to consider where the case may be tried “suitably for the interests of
all the parties and for the ends of justice. (…) an advantage to the plaintiff will ordinarily
give rise to a comparable disadvantage to the defendant; and simply to give the plaintiff
his advantage at the expense of the defendant is not consistent with the objective approach
inherent in Lord Kinnear’s statement of principle in Sim v. Robinow”.’

Lord Goff gaf vervolgens enkele voorbeelden van zulke voordelen:

‘Damages awarded on a higher scale; a more complete procedure of discovery; a power
to award interest; a more generous limitation period.” Hij vervolgde: “Now, as a general
rule, I do not think that the court should be deterred from granting a stay of proceedings
... simply because the plaintiff will be deprived of such an advantage, provided that the
court is satisfied that substantial justice will be done in the available appropriate forum.’

Na de Spiliada is in verschillende Engelse uitspraken een oordeel gegeven over de
vraag of een partij afgehouden kon worden van de toepasselijkheid van het Londens
Limitatieverdrag van 1976. Aanvankelijk werd geoordeeld dat het de voorkeur verdien-
de de limitatieregeling van het Londens Limitatieverdrag van 1976 toe te passen. De
zaak Adhiguna Meranti30 uit 1988 betreft een conflict tussen de jurisdicties van Hong
Kong en Indonesië. Hong Kong was op dat moment partij bij het Verdrag van Brussel
van 1957 terwijl Indonesië een eigen limitatieregeling kende, welke niet op een verdrag
is gebaseerd. De Court of Appeal van Hong Kong bepaalde dat:

‘Although we recognise the comparatively tenuous connection between Hong Kong and
this casualty, we think it would be unjust to the plaintiffs to deprive them of the Hong Kong
limit which reflects international public policy and confine them to at the best uncertain,
and at the worst, derisory level of the Indonesian limit.’

In de Vishva Abha31 gaat het bevoegdheidsconflict tussen de Engelse en de Zuid-
Afrikaanse rechter. De laatste zou de lagere limieten van het Verdrag van Brussel
van 1957 toepassen. Sheen J. oordeelt dat

‘it would be a grave injustice to deprive them of their right to litigate in this country and
send them to South Africa where their chances of recovering damages would be limited
to so much less than the sum they may recover in this country.’

30 Adhiguna Meranti [1988] 1 Lloyd’s Rep. 384.
31 Vishva Abha [1990] 2 Lloyd’s Rep. 312.
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In de zaak Caltex Singapore Pte. Ltd. and Others v. BP Shipping Ltd.32 is sprake
van een aanvaring tussen een schip, British Skill, met een jetty in de wateren van
Singapore. De vraag is of de limitatieregeling van Engeland, destijds gebaseerd op
het Londens Limitatieverdrag van 1976, of de limitatieregeling van Singapore, waar
het Verdrag van Brussel van 1957 toen gold, van toepassing is. De eigenaren van
het schip willen procederen in Singapore. Daarnaast stellen zij dat de Engelse rechter
ook de Singaporese limieten zal toepassen, als deel uitmakend van de lex loci delicti,
zodat er voor de eisers geen juridisch voordeel bestaat om in Engeland te procederen.
Clarke J. oordeelt dat Singapore de ‘natural forum’ is. Verder stelt hij dat de Engelse
rechter niet het Singaporees recht zal toepassen. Het feit dat de vergoeding van de
schade aanmerkelijk hoger zal zijn naar Engels recht dan naar Singaporees recht wordt
beschouwd als een bijzondere omstandigheid die rechtvaardigt dat de zaak in Engeland
doorgang vindt in plaats van bij het natural forum. Clarke J oordeelt namelijk als
volgt:33

‘In my judgment (subject to the actual figures) the ends of justice will best be served if
the plaintiffs are permitted to proceed in England. It is true that many countries have not
ratified the 1976 Convention. It is however the policy of IMO that they should. It has been
recognized by countries which have 43 per cent of the world’s tonnage. It is desirable that
as many countries as possible should apply the same standards, partly because that is
desirable in itself and partly because it avoids problems such as have arisen in this case.
It seems to me to be proper to regard the 1976 Convention as representing a widely
accepted development from the regime which existed under the 1957 Convention.’

En voorts stelt hij:

‘The United Kingdom is a party to the 1976 Convention and has enacted it as part of
English law. It seems to me that it can fairly be regarded as part of English public policy
which the Courts should take into account and that for that reason it is objectively desirable
that the provisions of the 1976 Convention should apply where possible.’

In de zaak Kapitan Shevtjov34 was van een soortgelijke situatie sprake. In 1996 kwam
het Russische schip Kapitan Shevtsjov in aanvaring met het Singaporaanse schip Nanta
Bhum in de Chao Phraya rivier in Thailand. De eigenaren van de schepen dienen over
en weer vorderingen tegen elkaar in tot vergoeding van de geleden schade. De Singa-
poraanse eigenaren dienen hun vordering in bij de rechter in Singapore en de Russische
eigenaren en de eigenaren van de lading willen procederen in Hong Kong. In beide
gevallen wordt de jurisdictie gevestigd door beslag op een zusterschip van de betrokken
schepen in het territoir van de gewenste forumstaten. Geen van de partijen wil in
Thailand procederen. Interessant detail is dat volgens Liu (dissenting in appeal) de
aansprakelijkheid voor de aanvaring naar Thais recht ongelimiteerd was. Op 23 januari

32 Caltex Singapore Pte. Ltd and Others v. BP Shipping Ltd. [1996] 1 Lloyd’s Rep. 286.
33 Zie p. 298 van het arrest.
34 Kapitan Shevtjov [1998] 1 Lloyd’s Rep. 199.
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1996 wordt een vordering bij de rechter van Singapore ingediend en op 29 januari
een tegenvordering in Hong Kong. In Singapore was het Verdrag van Brussel van
1957 van toepassing terwijl in Singapore het Londens Limitatieverdrag van 1976 gold.
De vraag was welke zaak nu moest worden aangehouden. Waung J is het niet eens
met de beslissing in de eerdergenoemde Caltex zaak, hij oordeelt in eerste aanleg35:

‘The fact that the 1976 Convention is a development from the 1957 Convention does not
make the 1976 more widely acceptable objectively or more desirable objectively. There
are pros and cons in respect to the two Conventions and a country’s preference for one
Convention over another is a very complicated matter, very often dictated by factors such
as whether it is a country of shipowners or cargo-owners/traders, its level of economic
activity and development and the overall impact of the two Conventions on the country’s
economic welfare.” En:
“Where I find I cannot accept the reasoning of Caltex is the part of the decision expressed
to be based on English public policy. It may be the law of Hong Kong that the 1976
Convention is given the force of law in Hong Kong but that is not the same thing as saying
that the 1976 Convention reflects Hong Kong public policy or that it is Hong Kong public
policy to give full coercive force to the 1976 Convention or to apply the 1976 limit against
parties whose countries have not subscribed to the 1976 Convention (e.g. Singapore and
Russia). It seems to me that this approach goes directly against the very high authority
of Spiliada and the very case which came to be decided immediately after Spiliada, namely
de Dampierre v. de Dampierre.’

Waung, J. oordeelt dus dat de procedure van de Russische scheepseigenaren in Hong
Kong moest worden aangehouden. Deze beslissing is echter vernietigd in hoger beroep
bij de Court of Appeal van Hong Kong. De Court of Appeal oordeelt in meerderheid
dat de Russische eigenaren terecht de bevoegdheid van de rechter van Hong Kong
hadden ingeroepen. De Singaporese eigenaren hadden namelijk, volgens het oordeel
van het Court, niet een procedure aanhangig gemaakt bij een forum dat kon worden
beschouwd als ‘natural to the action’, dat wil zeggen ‘the forum which the action
had the most real and substantial connection’. Daarbij wordt gesteld dat er een aanzien-
lijk juridisch nadeel voor de Russische eigenaren zou zijn indien zij zouden worden
gedwongen hun vordering aanhangig te maken in Singapore. ‘The ends of justice’
vereisen niet dat de partijen moeten worden afgehouden van de door hen gekozen
rechter. Het hoger beroep wordt toegewezen en de procedure in Hong Kong kan
doorgang vinden.

Een andere uitspraak met betrekking tot de bevoegde rechter inzake de beperking
van aansprakelijkheid betreft Caspian Basin Specialized Emergency Salvage Admin-
istration v. Bougyes Offshore S.A.36 In deze zaak willen de aansprakelijke eigenaren
hun aansprakelijkheid beperken in Engeland waar het Londens Limitatieverdrag van

35 Zie p. 211 van het arrest.
36 Caspian Basin Specialized Emergency Salvage Administration v. Bougyues Offshore SA [1997] 2

Lloyd’s Rep. 507.
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1976 op dat moment van toepassing is. De keuze van de eigenaren voor de toepassing
van Londens Limitatieverdrag wordt verklaard door het feit dat de limieten van
Londens Limitatieverdrag nauwelijks te doorbreken zijn. In deze uitspraak werd
geoordeeld dat ‘the 1976 Convention represents a widely held view of objective
justice’.

In een latere uitspraak lijkt echter een andere tendens waar te nemen te zijn. In de
zaak Herceg Novi v. Ming Galaxy37 uit 1998 liggen de feiten als volgt. In 1996 vond
een aanvaring plaats tussen de Herceg Novi en de Ming Galaxy in de straat van
Singapore. De Herceg Novi zonk tengevolge hiervan. De Herceg Novi is in eigendom
van een in Malta gevestigde onderneming, de eigenaren van de Ming Galaxy zijn
gevestigd in Taiwan. Beide hebben een vordering tot schadevergoeding. Twee dagen
na de aanvaring dienen de eigenaren van de Ming verschillende vorderingen in bij
de High Court van Singapore. Interessant detail is dat de actio in rem ‘was served,
with commendable enterprise, by fixing it to the mast of the Herceg’ op de plaats
waar zij was gezonken. De eigenaars van de Herceg verzoeken dezelfde rechter tot
beperking van hun aansprakelijkheid. Hier doet zich de situatie voor dat het verzoek
om beperking bij wijze van verweer in de aansprakelijkheidsprocedure wordt ge-
daan.38 Twee dagen later dienen de eigenaren van de Herceg een vordering in (in
rem) tegen de Ming bij de Queen’s Bench Division, deze ‘writ’ was betekend aan
een zusterschip dat in Felixstowe lag. De Ming eigenaren voeren aan dat de Engelse
procedure aangehouden moet worden. Clarke J oordeelde hierover dat de zaak werd
aangehouden met betrekking tot de vragen omtrent de aansprakelijkheid voor de
aanvaring en de hoogte van de schadevergoeding. De rechter weigerde echter de zaak
aan te houden voorzover het betrof de beperking van aansprakelijkheid. In deze zaak
wordt verwezen naar de Spiliada. In appeal wordt deze beslissing echter vernietigd.
‘The ends of justice’ worden het beste gediend indien een zaak in beginsel moet
worden aangehouden indien de zaak al elders aanhangig is. Als argumenten hiervoor
werden aangedragen dat Londens Limitatieverdrag van 1976 niet universeel is geaccep-
teerd, dat de IMO geen wetgever is en dat niet aangenomen kan worden dat ‘substan-
cial justice’ niet in Singapore bereikt kan worden.

Het feit dat art. 11 LLMC niet verbiedt dat een beperkingsverzoek wordt ingesteld
bij een rechter waar geen rechtsmiddelen jegens de verzoeker zijn ingesteld, blijkt
onder meer uit de Engelse Western-Regent zaak. Deze uitspraak is van belang voor
de schuldenaar die voor een verzoek om beperking van zijn aansprakelijkheid wenst
te forumshoppen voor de Engelse rechter vanwege het feit dat in deze zaak wordt
bevestigd dat art. 11 LLMC op zichzelf de bevoegdheid van de Engelse rechter om
te oordelen over een beperkingsverzoek niet beperkt.

37 Herceg Novi v. Ming Galaxy [1998] 2 Lloyd’s Rep. 454.
38 Als gezegd is een dergelijk verzoek bij wijze van verweer niet mogelijk voor de Nederlandse rechter.

Naar Nederlands recht dient een verzoek om beperking in een aparte verzoekschriftprocedure te
worden gedaan.
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Conclusie ten aanzien van de bevoegdheid van de Engelse rechter om te oordelen
over een beperkingsverzoek
Naar Engels recht is fondsvorming geen voorwaarde om een recht op beperking uit
het Londens Limitatieverdrag te kunnen verwezenlijken. Indien geen fonds wordt
gevormd kan de Engelse beperkingsrechter zijn bevoegdheid niet alleen baseren op
art. 2 t/m 6 van de EEX-Vo maar ook op art. 7 EEX-Vo. Indien de EEX-Vo niet van
toepassing is, gelden de commune Engelse bevoegdheidsregels. Uit de geanalyseerde
Engelse uitspraken blijkt dat de Engelse rechter zich op grond van die regels vrij snel
bevoegd acht om een oordeel te geven over een beperkingsverzoek. Dit is van belang
voor de schadeveroorzaker die, vanwege de nagenoeg niet te doorbreken aansprakelijk-
heidslimieten, wenst te forumshoppen voor de Engelse rechter. Gebleken is echter
ook dat de Engelse rechter zich tegenwoordig eerder als forum non conveniens
beschouwt dan in eerdere uitspraken het geval was.39 Uiteraard geldt dit alleen als
de EEX-Vo niet van toepassing is omdat de forum non conveniens-exceptie in de
EEX-Vo niet bestaat.

39 Voorzichtiger: Mandaraka-Sheppard 2001, p.188.




