
7 De erkenning van een in het buitenland gevormd
fonds en van een in het buitenland verkregen
beperkingsbeslissing

7.1 Inleiding

Wanneer in Nederland beslag op een schip wordt gelegd, kan de Nederlandse rechter
voor de vraag worden gesteld of hij een in het buitenland gevormd beperkingsfonds
moet erkennen. Op grond van het hierna te bespreken art. 13 van het Londens Limita-
tieverdrag kan het vormen van een fonds namelijk tot gevolg hebben dat geen beslag
meer mag worden gelegd op de overgebleven vermogensbestanddelen van de schulde-
naar. Dit hoofdstuk begint met een analyse van art. 13 LLMC. De kwestie van de
erkenning kan zich voor de Nederlandse rechter ook voordoen indien voor de Neder-
landse rechter een bodemprocedure over de aansprakelijkheid aanhangig is terwijl
de rechter van een andere staat al heeft bepaald dat de aansprakelijkheid van de
schuldenaar beperkt is.

Indien overal ter wereld dezelfde limitatieregimes zouden gelden, zou het erkennen
van een beslissing van een vreemde rechter over de beperking van aansprakelijkheid
niet tot problemen leiden omdat in dat geval de rechter die oordeelt over de aansprake-
lijkheid tot dezelfde beslissing zou zijn gekomen. De praktijk is echter dat er vele
verschillende limitatieregimes naast elkaar bestaan. Sommige staten zijn nog partij
bij het verdrag van 1924, andere staten zijn partij bij het verdrag van 1957, veel staten
zijn partij bij het verdrag van 1976, steeds meer staten worden partij bij het protocol
van 1996 en er zijn zelfs staten die bij geen enkel verdrag partij zijn en hun eigen
nationale limitatierecht kennen. Daarenboven speelt nog de moeilijkheid dat sommige
staten partij zijn bij verschillende verdragen doordat ze een ouder verdrag niet hebben
opgezegd toen ze partij werden bij een nieuw verdrag. In die staten gelden daardoor
verschillende limitatieverdragen afhankelijk van de vraag welke staten betrokken zijn
bij het verzoek om beperking. Zelfs tussen het recht van staten die beide partij zijn
bij het Londens Limitatieverdrag, kunnen nog verschillen bestaan tengevolge van in
het verdrag toegestane afwijkingen zoals ten aanzien van wrakopruimingskosten op
grond van art. 18 LLMC. Daarnaast kan de Nederlandse rechter worden geconfronteerd
met een beperkingsbeslissing uit een land waar fondsvorming geen voorwaarde vormt
voor het verwezenlijken van een recht op beperking. De vraag of de Nederlandse
rechter de buitenlandse beslissing dan moet erkennen, wordt in dit hoofdstuk beant-
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woord.1 Alvorens daartoe over te gaan, wordt echter eerst begonnen met de kwestie
betreffende de erkenning van een buitenlands fonds.

7.2 Art. 13 van het Londens Limitatieverdrag

7.2.1 Art. 13 biedt een regel voor de erkenning van een in een andere verdragsstaat
gevormd fonds

In art. 13 LLMC is neergelegd:

‘1. Where a limitation fund has been constituted in accordance with Article 11, any person
having made a claim against the fund shall be barred from exercising any right in respect
of such claim against any other assets of a person by or on behalf of whom the fund has
been constituted.
2. After a limitation fund has been constituted in accordance with Article 11, any ship or
other property, belonging to a person on behalf of whom the fund has been constituted,
which has been arrested or attached within the jurisdiction of a State Party for a claim
which may be raised against the fund, or any security given, may be released by order
of the Court or other competent authority of such State. However, such release shall always
be ordered if the limitation fund has been constituted:
(a) at the port where the occurrence took place, or, if it took place out of port, at the first
port of call thereafter; or
(b) at the port of disembarkation in respect of claims for loss of life or personal injury;
or
(c) at the port of discharge in respect of damage to cargo; or
(d) in the State where the arrest is made.
3. The rules of paragraphs 1 and 2 shall apply only if the claimant may bring a claim
against the limitation fund before the Court administering that fund and the fund is actually
available and freely transferable in respect of that claim.’

In art. 13 lid 1 is bepaald dat nadat een fonds is gevormd de schuldeisers geen verhaal
meer hebben op andere vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Uit art. 13 lid 2
volgt dat nadat fonds is gevormd de rechter van de verdragsstaat waar eventueel beslag
op het schip of een ander goed van de schuldenaar is gelegd, dat beslag mag opheffen.
Indien fonds is gevormd in een van de in lid 2 bedoelde Staten, is de rechter zelfs
verplicht het beslag op te heffen.2

Tijdens het ontwerpen van art. 13 LLMC werd door de Italiaanse en Zwitserse
delegatie voorgesteld om in art. 13 vast te leggen dat in alle gevallen waarin de
schuldenaar een fonds heeft gevormd overeenkomstig art. 11 hij beschermd wordt
tegen beslag en andere verhaalsacties.3 Deze voorstellen zijn echter niet aangenomen

1 Zie voor literatuur over de erkenning van vreemde vonnissen in het algemeen: Basedow 1982;
Verschuur 1995.

2 Griggs en Williams 1998, p. 55-59.
3 Comité Maritime International 2000, p. 322-327.
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omdat de meerderheid van delegaties vreesde dat hierdoor de schuldeisers te zeer
benadeeld zouden kunnen worden. Gevreesd werd een situatie waarin de schuldenaar
een fonds zou vormen in een staat waar de schuldeisers hun vorderingen moeilijk
kunnen indienen. Het voorstel zou in dat geval de schuldeisers verbieden op een andere
wijze hun vordering te verhalen. Uit art. 13 blijkt dat door het vormen van een fonds
de aansprakelijke persoon zich in zekere zin kan beschermen tegen beslag of vergelijk-
bare verhaalsacties van zijn schuldeisers.4 Deze bescherming is echter niet volledig
gegarandeerd. Cleton5 schrijft hierover:

‘Artikel 13 bevat een niet geheel geslaagde regeling van een, naar moet worden toegegeven,
lastig vraagstuk. De oorzaak van het probleem is dat men te maken heeft met een wereldwijd
verdrag en dat het niet mogelijk is om een regeling te geven, waarin op een evenwichtige
wijze met de belangen van beide partijen, de schuldenaar en zijn schuldeisers, rekening
wordt gehouden. Het resultaat is dat de schuldenaar niet volkomen gevrijwaard is van
mogelijke verhaalsacties van de zijde van zijn schuldeisers, ook al heeft hij een fonds
gevormd ter voldoening van de vorderingen. Schuldeisers kunnen in bepaalde gevallen
gedwongen worden om hun vordering in te dienen bij een gerecht, gelegen in een andere
verdragsstaat dan de verdragsstaat van het gerecht dat bevoegd is kennis te nemen van
hun vordering. Daardoor kunnen zij geconfronteerd worde met problemen rondom de
erkenning van het in de laatstbedoelde verdragsstaat gewezen vonnis. Het Verdrag van
Londen, 1976 regelt niets omtrent de onderlinge erkenning van rechterlijke uitspraken in
de verdragsstaten en geeft ook geen duidelijke bepaling welke rechter exclusief bevoegd
is tot verdeling van het limitatiefonds. De bevoegdheid van de rechter kennis te nemen
van een schadevergoedingsactie berust op de rechtsverhouding tussen de schuldeiser en
de aansprakelijke persoon en deze rechtsverhouding kan voortvloeien uit een overeenkomst
of een onrechtmatige daad (b.v. een aanvaring). Die bevoegdheid wordt niet beheerst door
de bepalingen van het Verdrag van Londen, 1976, maar door de regels die op die rechtsver-
houding van toepassing zijn. Het Verdrag van Brussel van 1969 bevat in dit opzicht een
sluitender regeling. Aangezien het anders dan het Verdrag van 1976 ook de aansprakelijk-
heid regelt voor een bepaald soort schade, kan het ook een regeling geven met betrekking
tot de vraag welke rechter bevoegd is van de vordering tot schadevergoeding kennis te
nemen (artikel IX). Art. X van het Verdrag van Brussel van 1969 bevat tevens een regeling
betreffende de onderlinge erkenning van in verdragsstaten gewezen vonnissen en de exclusie-
ve competentie van het gerecht van de verdragsstaat waar het fonds is gevormd terzake
van alle onderwerpen betreffende de verdeling van het fonds.’

7.2.2 Biedt art. 13 LLMC ook een regel voor de erkenning van een beperkingsbeslis-
sing?

Artikel 13 biedt een regel voor de vraag of in andere verdragsstaten gevormde beper-
kingsfondsen moeten worden erkend. Het toestaan aan een schuldenaar om fonds te
vormen staat in beginsel niet gelijk aan het toekennen van een recht op beperking.

4 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 684.
5 Cleton 1998, p. 95.
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Op het eerste gezicht lijkt dan ook duidelijk dat art. 13 LLMC geen regel geeft voor
de vraag of een in een andere verdragsstaat gegeven beperkingsbeslissing moet worden
erkend. Twijfel hierover kan echter ontstaan in staten waar fondsvorming een voor-
waarde vormt voor het verkrijgen van een recht op beperking. De vraag die moet
worden beantwoord is of uit dit verband moet worden afgeleid dat voor rechters van
een staat waarin fondsvorming een voorwaarde voor beperking is, art. 13 LLMC niet
alleen een regel geeft voor de erkenning van een buitenlands fonds maar ook een regel
geeft voor de erkenning van een buitenlandse beperkingsbeslissing. Mijns inziens dient
deze vraag negatief te worden beantwoord. Uit het feit dat fonds mag worden gevormd
blijkt namelijk nog niet of ook een recht op beperking bestaat. Voor het toekennen
van een recht op beperking gelden immers nog meer voorwaarden. Het omgekeerde
geldt overigens wel. In staten waar fondsvorming verplicht is, impliceert het feit dat
een recht op beperking is toegekend, dat ook geldig een fonds is gevormd.

Mijns inziens geldt daarom zowel voor rechters van staten waar fondsvorming
wel verplicht als voor rechters van staten waar fondsvorming niet verplicht is dat art.
13 LLMC alleen een regel geeft voor de erkenning van een buitenlands fonds maar
geen regel voor de erkenning van een buitenlandse beperkingsbeslissing.

De Nederlandse rechter dient de vraag of een elders gegeven beperkingsbelsissing
moet worden erkend daarom te beantwoorden aan de hand van de regels uit de EEX-
Vo dan wel uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Samenloop van erken-
ningsregels uit het Londens Limitatieverdrag en uit de EEX-Vo doet zich dus niet
voor zodat de regel uit art. 71 EEX-Vo in de relatie met het Londens beperkingsver-
drag niet hoeft te worden toegepast.6

7.3 De regels betreffende de erkenning van buitenlandse beslissingen uit het
CLC-verdrag en het HNS-verdrag

De erkenning van een beslissing inzake de aansprakelijkheid voor olievervuiling is
in tegenstelling tot in het Londens Limitatieverdrag geregeld in de CLC zelf. In art.
X CLC is een regel gegeven voor de erkenning van beperkingsbeslissingen van
rechters uit een andere verdragsstaat. In art. X CLC is bepaald:

‘1. Any judgment given by a Court with jurisdiction in accordance with Article IX which
is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of
review, shall be recognized in any Contracting State, except:
(a) where the judgment was obtained by fraud; or

6 In art. 71 EEX-Vo is het favor executionis beginsel neergelegd. Dat wil zeggen dat de EEX-Vo
als uitgangspunt hanteert dat beslissingen zo veel mogelijk in andere lidstaten erkend moeten worden
en tenuitvoer te leggen moeten zijn. Dat betekent dat wanneer een buitenlandse beslissing op grond
van een regel in een bijzonder verdrag kan worden erkend en tenuitvoer gelegd die mogelijkheid
ook bestaat indien de EEX-Vo die mogelijkheid niet biedt. Een vergelijkbare bepaling als art. 71
EEX-Vo staat in art. 57 van het EEX verdrag. Aan dat artikel heeft het Hof van Justitie in het Tatry-
arrest (HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659 (Tatry)) een nadere uitleg gegeven.
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(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present
his case.
2. A judgment recognized under paragraph 1 of this Article shall be enforceable in each
Contracting State as soon as the formalities required in the State have been complied with.
The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.’

Het HNS-verdrag kent een vergelijkbare bepaling voor de erkenning van beperkingsbe-
slissingen van andere verdragsrechters. In art. 40 HNS-verdrag is gesteld:

‘1. Any judgement given by a court with jurisdiction in accordance with Article 38, which
is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of
review, shall be recognized in any State Party, except:
(a) where the judgement was obtained by fraud; or
(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present
the case.
2. A judgement recognized under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party
as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities
shall not permit the merits of the case to be re-opened.
3. Subject to any decision concerning the distribution referred to in Article 14, paragraph
6, any judgement given against the HNS Fund by a court having jurisdiction in accordance
with Article 39, paragraphs 1 and 3 shall, when it has become enforceable in the State
of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized
and enforceable in each State Party.’

In art. IX van het CLC-verdrag en art. 38 van het HNS-verdrag worden de rechters
aangewezen die bevoegd zijn over de aansprakelijkheid te oordelen. Onder het CLC-
verdrag en het HNS-verdrag zijn de aansprakelijkheidsprocedure, fondsvorming en
de beperkingsprocedure, anders dan onder het LLMC verdrag, als gevolg van verplichte
fondsvorming, gecentreerd bij dezelfde rechter. De rechter die bevoegd is te oordelen
over de aansprakelijkheidsprocedure is ook bevoegd te oordelen over een verzoek
tot beperking van aansprakelijkheid. De regels uit art. X CLC-verdrag en art. 40 HNS-
verdrag betreffende de erkenning van de aansprakelijkheidsbeslissing gelden dus ook
voor de beslissing betreffende de beperking van aansprakelijkheid. Uit art. X CLC-
verdrag en art. 40 HNS-verdrag blijkt dat tussen staten die partij zijn bij de CLC en
tussen staten die partij zijn bij het HNS-verdrag beperkingsbeslissingen op grond van
deze bijzondere verdragen worden erkend. Dit is gebaseerd op het veronderstelde
vertrouwen dat verdragspartijen in elkaars rechtssysteem hebben.

7.4 De regels betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen uit de EEX-Vo

De regeling betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging uit de EEX-Vo is op grond
van art. 32 EEX-Vo formeel van toepassing op elke beslissing die is gegeven door
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een gerecht van een lidstaat.7 De erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
jegens een verweerder die niet zijn woon- of vestigingsplaats in een lidstaat heeft,
valt ook onder de EEX-Vo. Het materieel toepassingsgebied van de erkenning- en
tenuitvoerleggingsregeling uit de EEX-Vo stemt overeen met het materiële toepassings-
gebied van de bevoegdheidsregeling uit de EEX-Vo. In art. 33 EEX-Vo is bepaald:

‘1. De in een lidstaat gegeven beslissingen worden in de overige lidstaten erkend zonder
vorm van proces.
2. Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt gemaakt, kan iedere partij
die er belang bij heeft ten principale te zien vastgesteld dat de beslissing erkend moet
worden, gebruik maken van de procedures, bedoeld in de afdelingen 2 en 3 van dit hoofd-
stuk.
3. Wordt voor een gerecht van een lidstaat de erkenning bij wege van tussenvordering
gevraagd, dan is dit gerecht bevoegd om van de vordering kennis te nemen.’

Op grond van art. 33 lid 1 worden beslissingen van rechters uit een lidstaat in beginsel
automatisch erkend in de andere lidstaten. In art. 34 staan de weigeringsgronden voor
het erkennen van een in een andere EEX-Staat genomen beslissing:

‘Een beslissing wordt niet erkend indien:
1. de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat;
2. het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, niet zo tijdig en op zodanige
wijze werd verleend, betekend of meegedeeld is, tenzij de verweerder tegen de beslissing
geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was;
3. de beslissing onverenigbaar is met en tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat
gegeven beslissing;
4. de beslissing onverenigbaar is met een beslissing die vroeger in een andere lidstaat of
in een der land tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp
betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits deze laatste beslissing voldoet aan de voorwaar-
den voor erkenning in de aangezochte lidstaat.’

Uit art. 34 EEX-Vo blijkt dat de erkenning van een beslissing van een rechter uit een
lidstaat in een andere lidstaat kan worden geweigerd indien die beslissing:
- in strijd is met de openbare orde;
- bij verstek is gegeven en het inleidende stuk in de procedure niet regelmatig of

niet tijdig aan de verweerder is betekend of medegedeeld, tenzij de verweerder
tegen de beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat
was;

- onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen gegeven beslissing in de staat
waar om erkenning wordt verzocht;

- in strijd is met een door een rechter van een derde staat gegeven eerdere beslissing
tussen dezelfde partijen in een geschil met hetzelfde onderwerp en dezelfde

7 Zie over de EEX-Vo: Rosner 2004, p. 55-183; Strikwerda 2005, p. 294-299.
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oorzaak indien die eerdere beslissing erkend kan worden in de staat waar om
erkenning van de latere beslissing wordt verzocht.

Het eenvoudige beginsel dat een beslissing van een rechter uit een EEX-Staat in
beginsel in de andere EEX-Staten moet worden erkend, kent dus enkele uitzonderingen.
In de Denilauler-zaak8 wordt geprobeerd een ex parte gegeven voorlopige conservatoi-
re maatregel te exporteren. Het Hof van Justitie oordeelt dat rechterlijke beslissingen
waarbij voorlopige of bewarende maatregelen worden toegestaan, die worden gegeven
zonder dat de partij tegen wie zij zijn gericht, is opgeroepen te verschijnen, en die
ten uitvoer moeten worden gelegd zonder voorafgaande betekening, niet vallen onder
de in Titel III van het EEX voorziene regeling voor de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging. Daarmee rijst de vraag wanneer een beperkingsprocedure onder een van de
uitzonderingen valt in de zin dat een beslissing van een buitenlandse rechter of een
in het buitenland gevormd fonds niet hoeft te worden erkend. Deze vraag speelt in
de hieronder te bespreken Cornelis Simon zaak.9

Openbare-orde-exceptie uit de EEX-Vo
Ten aanzien van de genoemde weigeringgronden uit de EEX-Vo is met name de vraag
interessant of de erkenning van een afwijkende beperkingsbeslissing, bijvoorbeeld
een beslissing inhoudende dat de aansprakelijkheid tot lagere limieten mag worden
beperkt, mag worden geweigerd op grond van strijd met de openbare orde. Voorop
staat dat de openbare-orde-exceptie uit de EEX-Vo alleen mag worden gebruikt in
uitzonderlijke gevallen.10 Het enkele feit dat de beslissing afwijkt van de beslissing
die door de aangezochte rechter zou zijn genomen, is onvoldoende grond voor het
weigeren van de erkenning van die beslissing op grond van strijd met de openbare
orde.11 Er is pas sprake van strijd met de openbare orde als fundamentele beginselen
van de rechtsorde van de aangezochte staat zouden worden geschonden als de buiten-
landse beslissing zou worden erkend. De openbare-orde-exceptie uit de EEX-Vo mag
onder meer niet worden gebruikt om de bevoegdheid te beoordelen van de rechter
die de beslissing heeft genomen.12 Hieruit volgt dat er niet reeds strijd met de open-
bare orde als bedoeld in de EEX-Vo is indien een rechter van een lidstaat een ander
limitatieverdrag heeft toegepast dan het limitatieverdrag waar de staat van de aan-
gezochte rechter partij bij is.

8 HvJ EG 21 mei 1980, zaak C-125/79 (Denilauler/Couchet Fréres), Jur. 1980, 1553, NJ 1981, 184
m.nt. JCS.

9 Zie paragraaf 7.7.
10 Rosner 2004, p. 161-164; Strikwerda 2005, p. 296-297. Zie voor een van de weinige voorbeelden

waarin strijd met de openbare orde werd aangenomen: HvJ EG 28 maart 2000 PbEG C 7/98 NJ
2003, 626 (Krombach/Bamberski).

11 HvJ EG 11 mei 2000 PbEG C 38/98, NJ 2003, 627 m.nt. PV (Régie nationale des usines Reanault/
Maxicar SpA en Orazio Formento).

12 HvJ EG 28 maart 2000 PbEG C 7/98, NJ 2003, 626 (Krombch/Bamberski).
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Conclusie ten aanzien van de erkenning van beperkingsbeslissingen van EEX-rechters
De EEX-Vo gaat uit van vertrouwen in elkaars rechtspraak.13 Het regeling betreffende
de erkenning van beslissingen van een EEX-rechter in andere EEX-Staten als neer-
gelegd in art. 33 EEX-Vo luidt daarom dat rechters uit EEX-Staten elkaars beslissingen
in beginsel erkennen.

Op dit beginsel kan geen uitzondering worden gemaakt op basis van strijd met
de openbare orde enkel op grond van het feit dat de aangezochte staat een andere
beslissing zou hebben gegeven. EEX-Staten dienen te accepteren dat een andere lidstaat
een beslissing kan nemen die afwijkt van de beslissing van de aangezochte Staat.

7.5 Kan een beperkingsbeslissing die is gebaseerd op het CLC-verdrag of
het HNS-verdrag worden geweigerd met een beroep op de EEX-Vo?

Nu vaststaat dat in het CLC-verdrag en in het HNS-verdrag regels staan voor de
erkenning van in andere verdragsstaten gegeven beperkingsbeslissingen, rijst de vraag
wat rechtens is indien de beperkingsbeslissing afkomstig is van een rechter van een
EEX-Staat. Kan de rechter van een EEX-Staat die partij is bij het CLC-verdrag of
het HNS-verdrag de erkenning weigeren van een beperkingsbeslissing die is gebaseerd
op het CLC-verdrag of het HNS-verdrag en die afkomstig is van een rechter van een
andere EEX-Staat die eveneens partij is bij het CLC-verdrag of het HNS-verdrag op
grond van een uitzonderingsregel uit de EEX-Vo? Voor het antwoord op deze vraag
is art. 71 EEX-Vo van belang waarin regels worden gegeven voor situaties waarin
samenloop van regels zich voordoet.

Artikel 71 EEX-Vo14

In art. 71 EEX-Vo is bepaald:

‘1. Deze verordening laat onverlet de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die,
voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen regelen.
2. Teneinde de eenvormige uitlegging van lid 1 te waarborgen wordt dat lid als volgt
toegepast:
a. Deze verordening belet niet dat een gerecht van een lidstaat die partij is bij een verdrag
of overeenkomst over een bijzonder onderwerp, overeenkomstig dat verdrag of die overeen-
komst kennisneemt van een zaak, ook indien de verweerder zijn woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat die geen partij is bij dat verdrag of die overeenkomst. Het
gerecht past in ieder geval art. 26 van deze verordening toe
b. Beslissingen die een gerecht van een lidstaat heeft gegeven uit hoofde van rechterlijke
bevoegdheid die ontleend wordt aan een verdrag of overeenkomst over een bijzonder
onderwerp, worden in de andere lidstatenovereenkomstig de onderhavige verordening erkend
en ten uitvoer gelegd.

13 HvJ EG 27 april 2004, C 159/02 (Turner/Grovit).
14 Zie ook De Meij 2003, p. 241-252.
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Indien een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onderwerp, waarbij zowel de lidstaat
van herkomst als de aangezochte lidstaat partij is, voorwaarden vaststelt voor de erkenning
of de tenuitvoerlegging van beslissingen vinden die voorwaarden toepassing. In elk geval
kunnen de bepalingen van deze verordening betreffende de procedures voor de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen worden toegepast.’

In het art. 71 lid 1 EEX-Vo is bepaald dat de EEX-Vo verdragen waarbij de lidstaten
partij zijn en die voor bijzondere onderwerpen de internationale bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging regelen, onverlet laat. Een vergelijkbare bepaling staat
in art. 57 van het EEX verdrag. Aan dat artikel heeft het Hof van Justitie in het Tatry-
arrest15 een nadere uitleg gegeven. Uit dat arrest blijkt dat aan art. 71 de gedachte
ten grondslag ligt, dat bij samenloop van de EEX-Vo met een bijzonder verdrag, zoals
het CLC-verdrag of het HNS-verdrag, de Verordening de regels uit het bijzondere
verdrag incorporeert en daarbij slechts terugtreedt voor zover de regel uit het bijzonde-
re verdrag exclusiviteit claimt.16 De EEX-Vo kan dus niet in internationale verdragen
geboden mogelijkheden tot executie teniet doen maar de EEX-Vo kan wel extra
mogelijkheden tot executie en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen toevoe-
gen aan de in andere internationale regelingen geboden mogelijkheden tot executie
en tenuitvoerlegging. Het antwoord op de hiervoor gestelde vraag luidt dus dat de
rechter van een EEX-Staat die partij is bij het CLC-verdrag of het HNS-verdrag de
erkenning van een beperkingsbeslissing die is gebaseerd op het CLC-verdrag of het
HNS-verdrag niet kan weigeren met een beroep op een uitzonderingsgrond uit de EEX-
Vo.17

7.6 Tenuitvoerlegging

De EEX-Vo voorziet in een eenvoudige exequaturprocedure voor de tenuitvoerlegging
van buitenlandse beslissingen die is neergelegd in art. 38-52 van de EEX-Vo.18 Deze
eenvoudige procedure bestaat in de eerste plaats uit een procedure in eerste aanleg

15 HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659 (Tatry).
16 De Meij 2003, p. 243-244.
17 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.

18 Strikwerda 2005, p. 298-299.
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waarbij de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging niet wordt gehoord en de weige-
ringsgronden uit art. 34 EEX-Vo niet worden getoetst. Tegen deze beslissing staat
een rechtsmiddel open als bedoeld in art. 43 EEX-Vo. In deze tweede procedure wordt
de tegenpartij wel gehoord en kan wel aan de weigeringsgronden van art. 34 EEX-Vo
worden getoetst. Op grond van art. 44 kan tegen deze beslissing cassatie worden
ingesteld.

Europees Executoriale titel19

Op 21 oktober 2005 is de Verordening van de EG nr. 805/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen (EET-Verordening) van kracht geworden.20

Deze EET-Verordening vult de regels betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging
uit de EEX-Vo aan. In de EET-Verordening wordt onder een reeks voorwaarden de
mogelijkheid geboden om rechterlijke beslissingen met betrekking tot niet-betwiste
schuldvorderingen ten uitvoer te leggen in andere lidstaten zonder dat daarvoor een
exequatur is vereist. Een onbetwiste schuldvordering is een schuldvordering die ofwel
door de schuldenaar uitdrukkelijk wordt erkend ofwel een schuldvordering waarbij
de schuldenaar niet in de procedure is verschenen. Een beslissing van een rechter
ten aanzien van een beperkingsverzoek of het vormen van een fonds heeft, anders
dan een beslissing inzake de aansprakelijkheid zelf, geen betrekking op een schuldvor-
dering jegens de schuldenaar. De tenuitvoerlegging van een beperkingsbeslissing valt
daarom buiten het toepassingsgebied van de EET-Verordening.

7.7 Toepassing van de erkenningsregels in de jurisprudentie

Uiteen is gezet hoe de regels luiden voor de erkenning van in het buitenland gegeven
beperkingsbeslisingen. In deze paragraaf wordt geanalyseerd hoe deze regels in de
jurisprudentie worden toegepast.

Sherbro
In het reeds eerdergenoemde Sherbro-arrest21 gaf de Hoge Raad antwoord op de
vraag of de Franse rechter bevoegd was inzake een beperkingsverzoek op grond van
het feit dat in Frankrijk een verzoek om een deskundige was ingesteld. In de Sherbro-
zaak concludeert AG Strikwerda dat de vraag of de Nederlandse rechter de Franse
beslissing inhoudende dat het verzoek om het benoemen van een gerechtelijk deskun-
dige als rechtsmiddelen in de zin van art. 11 LLMC-verdrag moet worden beschouwd,
moet respecteren. Hij stelt daartoe:

19 Rosner 2004, p. 175-181; Strikwerda 2005, p. 299-300; Zilinsky 2005.
20 PbEG 2004 L 143/15.
21 HR 20 december 1996, NJ 1998, 489 (Sherbro), m.nt. M.H. Claringbould. Zie de Conclusie van

AG Strikwerda bij dit arrest onder 14.
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‘Als juist is dat de ordonnance van de President van het Tribunal de Commerce te Duinker-
ken op de voet van art. 26 EEX voor automatische erkenning hier te lande in aanmerking
komt, staat het de Staat niet vrij de reeds bij die ordonnance besliste vraag of het in
Frankrijk door ladingbelanghebbenden ingediende verzoek tot benoeming van een gerechte-
lijk deskundige kan worden aangemerkt als een rechtsgeding in de zin van art. 11 van het
Verdrag van Londen opnieuw aan de Nederlandse rechter voor te leggen. Vgl. HvJ EG
30 november 1976, zk 42/76 (De Wolf/Cox), Jur. 1976, 1759, NJ 1977, 484 nt. JCS.
Onontkoombaar lijkt dan de conclusie te zijn dat, anders dan het Hof heeft beslist, het in
Frankrijk gevormde beperkingsfonds ook jegens de Staat heeft te gelden als een overeenkom-
stig art. 11 van dat verdrag gevormd beperkingsfonds. Hieruit vloeit voort dat de Staat,
ingevolge het bepaalde in art. 13 van dat verdrag, zijn gepretendeerde vordering slechts
kan verhalen op het in Frankrijk gevormde fonds en verplicht is tot vrijgave van de namens
SDV verstrekte bankgarantie.’

De AG is dus van mening dat het uit oogpunt van de doelstellingen van het Londens
Limitatieverdrag bepaald onwenselijk zou zijn om de Franse beslissing reeds omdat
zij ex parte is gegeven, buiten de in Titel III van het EEX voorziene regeling voor
de erkenning van beslissingen te laten vallen. De AG stelt:

‘Indien de erkenning van een beslissing, waarbij op de voet van art. 11 van het verdrag
aan de schuldenaar fondsvorming wordt toegestaan, afhankelijk is van de vraag of de
beslissing al dan niet ex parte is gegeven, komt het door het Verdrag van Londen beoogde
“unbreakable global limitation system” (vgl. E. Selvig, An Introduction to the 1976 Conven-
tion, in: The Limitation of Shipowners’ Liability: The New Law, 1986, p. 3 e.v., p. 14)
immers op losse schroeven te staan, nu, bij gebreke van een verdragsregeling op dit punt,
de procesrechtelijke aspecten van fondsvorming aan het nationale procesrecht van de
verdragsstaten is overgelaten.’

De vraag die moet worden gesteld is in hoeverre een zonder tegenspraak genomen
beslissing van een EEX-rechter dat een schuldenaar op grond van het Londens Limita-
tieverdrag fonds mag vormen een beslissing is die in andere EEX-Staten moet worden
erkend. Het betreft hier vragen van uitleg van art. 25 en 26 van het EEX. De AG
adviseert echter niet tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie
omdat het een procedure in kort geding betreft. De Hoge Raad geeft vervolgens nog
niet voldoende duidelijkheid in het Sherbro-arrest doordat de Hoge Raad van oordeel
is dat de inhoudelijke toetsing er niet meer toe doet, nu de Hoge Raad tot dezelfde
uitleg van art. 11 lid 1 Verdrag 1976 komt als de Franse rechter. Claringbould signa-
leert het nog openstaande probleem van de erkenning van een vreemde beslissing
inzake een beperkingsverzoek die niet op tegenspraak is genomen in zijn noot onder
het Sherbro-arrest.22 Hij stelt:

‘Blijft nog over de grote vraag, waar de AG (concl. 12-19) veel aandacht aan besteedt,
of de Nederlandse rechter eigenlijk wel mag beslissen dat een in Frankrijk gedaan verzoek

22 HR 20 december 1996, NJ 1998, 489 (Sherbro), m.nt. M.H. Claringbould.
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tot het benoemen van een gerechtelijk expert, hetzelfde is als het nemen van een rechtsmaat-
regel in de zin van art. 11 lid 1 Verdrag 1976, nu in deze zaak de Franse rechter daarover
al een – positieve – beslissing had genomen door het beperkingsverzoek aldaar toe te staan.
Immers, art. 26 EEX schrijft voor dat een beslissing in de ene Staat zonder vorm van proces
in de andere Staat wordt erkend en art. 25 EEX definieert een beslissing als elke door
een gerecht van een verdragsstaat te geven beslissing, zoals een arrest, vonnis, beschikking
of rechterlijk dwangbevel (zie ook concl. 12). De AG Strikwerda begeeft zich in een
hoogstaand staaltje “EEX-denken” door te memoreren dat de president van het Tribunal
te Duinkerken zijn beslissing onmiddellijk (de dag na het indienen van het beperkingsver-
zoek) heeft gewezen zonder enige crediteur te horen. Aldus zou deze beslissing gebracht
kunnen worden onder het “Denilauler-criterium”: de beslissing mag dan wel door de
rechter van de andere Staat getoetst worden, omdat de beslissing niet het onderwerp is
geweest of kon zijn van een procedure op tegenspraak (concl. 17). Iets anders gezegd: een
dergelijke beslissing ex parte valt buiten de in Titel III van het EEX voorziene regeling
voor de erkenning van beslissingen.
De AG acht het (concl. 19) eigenlijk onwenselijk dat een dergelijke ex parte gegeven
rechterlijke beschikking op een beperkingsverzoek niet onder art. 26 EEX zou vallen en
aldus door een rechter van een andere Staat bij wie een beperkingsverzoek zou worden
ingediend, getoetst zou worden op haar juistheid en meer in het bijzonder dat getoetst zou
worden of de eerst geadieerde rechter art. 11 Verdrag 1976 wel correct heeft toegepast.
Toch meent de AG dat het wellicht iets zou zijn voor het Hof van Justitie om over de uitleg
van art. 25 en 26 EEX in relatie tot de beperkingsprocedure een oordeel te geven. Vanuit
EEX-standpunt bekeken lijkt mij daar wel wat voor te zeggen, maar ik wil niet nalaten
op een dergelijk oordeel reeds nu een voorschot te nemen door op enkele procedurele kanten
van de beperkingsprocedure te wijzen.’

Claringbould is van mening dat de Nederlandse rechter niet de bevoegdheid heeft
om de beslissing van de Franse rechter te toetsen. Claringbould stelt daartoe:

‘(…) het is inherent aan iedere beperkingsprocedure, zowel in Nederland als ieder ander
Verdragsland, dat de crediteur verweer kan voeren tegen het beperkingsverzoek van de
debiteur. En is dat niet in de beginfase (zoals thans wel in Nederland het geval is maar
kennelijk niet in Frankrijk), dan kan er volop in de verificatiefase verweer worden gevoerd.
Het “Denilaulercriterium” behoort niet te worden toegepast op een eerste “start-beschik-
king” van een rechter, die een beperkingsverzoek moet behandelen. Evenmin valt die eerste
beschikking onder de voorlopige of bewarende maatregelen van art. 24 EEX. Het is een
beslissing van de rechter die noodzakelijk is om de beperkingsprocedure in gang te zetten
door vast te stellen dat – en tot welk bedrag – een limitatiefonds gesteld mag worden, tegen
welke beslissing nadien nog alle verweer gevoerd kan worden. Die beslissing dient door
later aangezochte rechters in een “Verdrag 1976-land” tevens “EEX-land” gerespecteerd
te worden.
Daar komt nog bij dat het Verdrag zelf in art. 14 een verwijzingsregel betreffende het toe
te passen procesrecht geeft: het procesrecht van de Staat waar het fonds wordt vastgesteld,
moet worden toegepast. Het rechtstreeks werkende Verdrag 1976 zegt in casu dat de Franse
rechter volgens zijn procedureregels moet vaststellen of en tot welk bedrag de debiteur
zijn aansprakelijkheid mag beperken. Stelt die Franse rechter het limitatiefonds vast (hetgeen
betekent dat hij van oordeel is dat vooralsnog aan de voorwaarde van art. 11 lid 1 Verdrag
1976 is voldaan), dan komt het mij voor dat art. 14 Verdrag 1976 met zich brengt dat de
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Nederlandse rechter niet nog eens mag toetsen of de Franse rechter zijn procedureregels
wel goed heeft toegepast door in eerste instantie het beperkingsverzoek – nota bene zonder
tegenspraak – te honoreren.
Kortom, de bijzondere regeling van de maritieme beperking van aansprakelijkheid hoort
in mijn visie niet gedwarsboomd te worden door een spitsvondige uitleg van het EEX.’

Cornelis Simon
Het Hof van Justitie van de EG23 heeft op 14 oktober 2004 in de zaak Maersk Olie
& Gas A/S / M. de Haan en W. de Boer (Cornelis Simon) meer duidelijkheid verschaft
ten aanzien van de betekenis van de artikelen betreffende de erkenning van buitenland-
se beslissingen ten aanzien van een beperkingsbeslissing. Deze uitspraak heeft welis-
waar betrekking op de met art. 33 en 34 EEX-Vo grotendeels overeenstemmende art.
26 en 27 van het EEX-verdrag maar is ook van belang voor situaties waarin de EEX-
Vo in plaats van het EEX-verdrag toepasselijk is. Het Hof van Justitie van de EG
heeft in deze zaak verschillende prejudiciële vragen beantwoord met betrekking tot
de verhouding tussen het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en het EEX-verdrag.
In de zaak liggen de feiten als volgt. In juni 1985 beschadigt het vissersschip de
Cornelis Simon pijpleidingen in de Noordzee die in eigendom zijn van het Deense
Maersk. In april 1987 beginnen de Nederlandse eigenaren van de Cornelis Simon een
bewerkingsprocedure voor de Rechtbank Groningen, in welke plaats de Cornelis Simon
staat geregistreerd (vergelijk 642a Rv/320a Rv (oud)). De Rechtbank Groningen
voldoet aan het verzoek en stelt de gelimiteerde aansprakelijkheid op omgerekend,
ruim _ 23.000. Vervolgens vormen de Nederlandse eigenaren bij de betreffende
rechtbank een fonds ter grootte van dit bedrag. Maersk vernam pas na de beslissing
van de Rechtbank Groningen van de bewerkingsprocedure maar gaat zonder succes
tegen de beslissing in hoger beroep. Maersk weigert vervolgens een vordering in te
dienen bij het fonds. In plaats daarvan start Maersk op 20 juni 1987 een procedure
jegens de Nederlanders voor de Deense rechter voor een vordering vele malen groter
dan het door de Nederlandse rechter vastgestelde limitatiebedrag. Op 27 april 1998
oordeelt de Deense rechter dat hij niet bevoegd is en verwijst daarbij naar de procedure
die in Nederland had gespeeld. De Deense rechter was van oordeel dat hij de Neder-
landse beslissing inzake het beperkingsverzoek moest erkennen op grond van art. 25
EEX-verdrag, dat op grond van art. 21 EEX-verdrag de Nederlandse procedure voor
de Deense ging omdat de Nederlandse procedure eerder was ingesteld dan de Deense.
Het Hof van Justitie oordeelt onder meer:

‘2. Een beschikking tot het vormen van een fonds voor de beperking van aansprakelijkheid,
zoals die in het hoofdgeding, is een beslissing in de zin van art. 25 van het Executieverdrag.
3. Aan een zonder voorafgaande betekening aan de betrokken schuldeiser gegeven beschik-
king tot het vormen van een fonds voor de beperking van aansprakelijkheid kan, zelfs
wanneer deze schuldeiser tegen die beschikking beroep heeft ingesteld ter betwisting van
de bevoegdheid van de rechter die haar heeft gegeven, erkenning in een andere verdrags-

23 HvJ 14 oktober 2004 zaak C-39/02 (Maersk Olie en Gas A/S/Firma M. de Haan en W. de Boer;
Cornelis Simon). Zie over dit arrest: Van der Wiel 2005.
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staat niet worden geweigerd op basis van art. 27, punt 2, van het Executieverdrag, mits
deze beschikking regelmatig en tijdig aan de verweerder werd betekend of medegedeeld.’

Het Hof van Justitie van de EG heeft in de Cornelis Simon-zaak bepaald dat de
weigeringsgrond uit art. 34 sub 2 van het EEX-verdrag zich niet voordoet in de situatie
waarin een EEX-rechter aan de schuldenaar een beschikking tot het vormen van een
beperkingsfonds heeft gegeven zonder voorafgaande betekening van het inleidende
verzoekschrift aan de schuldeiser. De erkenning van die beschikking kan in een andere
EEX-Staat zelfs niet worden geweigerd als de schuldeiser beroep tegen de beslissing
heeft ingesteld om de bevoegdheid te betwisten van de rechter die de beschikking
heeft gegeven, mits de beslissing op het verzoekschrift tijdig en behoorlijk was
betekend aan de verweerder of aan de verweerder tijdig en behoorlijk kennis was
gegeven van de beslissing. Smeele24 gaat in op de consequenties die deze beslissing
heeft met betrekking tot het Londens Limitatieverdrag. Hij stelt:

‘This “recognition without further ado” will lead to significant changes in maritime and
legal practice under the limitation conventions. Below some illustrations of this will be
given.
Firstly, Article 13-2 of the 1976 London Limitation Convention distinguishes between the
legal effects of the constitution of a limitation fund in the country of origin and in other
states party to this convention. Whereas in the country the fund is established, the courts
may be compelled to lift ship’s arrests and to order the return of security given, in other
states party to the 1976 Convention the courts have discretionary powers in this regard.
Recognition under Article 26 EJJC or Article 32 EJJR will therefore mean that decisions
relating to the establishment of a limitation fund will have the same compulsory effects
in other member states of the European Union as in the country of origin.
Secondly, because recognition under Article 26 EJJC and 32 EJJR means that the decision
must produce the same results abroad as in the state of origin, the domestic law of the
limitation court will determine the legal effects of the fund established. This is important
because during the drafting process of the 1976 Convention as serious schism developed
between the contracting states about the question whether or not claims for wreck and
cargo removal should be subject to limitation under this Convention. In the end it was
decided to draft the 1976 Convention in such a way that said claims were subject to the
fund “in respect of all other claims” as referred to in Article 6-1 b) of the 1976 convention,
although Article 18 of the 1976 Convention allowed states upon ratification to reserve the
right to exclude the claims of Article 2-1 sub d and e for compensation of the costs of wreck
and cargo removal from the application of he 1976 Convention. Several European countries
have made the reservation of Article 18. However, it seems that not all these countries
have followed the example of Belgium and in the United Kingdom to actually pass the
corresponding domestic legislation excluding the claims of Article 2-1 sub 2 and 2 from
the application of the 1976 Convention. In Germany and The Netherlands, which also made
the reservation of Article 18, domestic legislation has been passed to the effect that limita-
tion of liability for costs of wreck and cargo removal is permitted after a separate fund
for these claims has been created.

24 Smeele 2006, p. 232-233.
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Thirdly, recognition under Articles 26 EJJC and 32 EJJR implies that courts in EUmember
states must now also respect and recognize the legal effects of the establishment of limitation
fund before a court in another member state if the state of origin is party to a different
(version of a) limitation convention than the state where recognition of the fund decision
is asked. If for examlpe a relatively small limitation fund is established in Portugal under
the 1957 Convention, this must be recognized in other EU member States although they
are party to the 1976 Convention, which generally requires a much higher limitation fund.
In fact, even a EU member state not party to any limitation convention must regognize
the establishment of limitation funds in other EU member states.’

Uit de Cornelis Simon zaak blijkt dat lidstaten elkaars beperkingsbeslissingen moeten
erkennen op grond van het EEX-verdrag dan wel de EEX-Vo. Het Deense Højesteret
heeft dienovereenkomstig op 17 oktober 2005 bepaald dat de beslissing van de
Rechtbank Groningen uit 1987 inhoudende dat fonds moest worden gevormd, moet
worden erkend in de Deense procedures.25 De conclusie van het Hof van Justitie
is mijns inziens terecht. De vraag is echter of de Nederlandse rechter wel in overeen-
stemming met deze uitspraak van het Hof van Justitie handelt in de zaak Seawheel
Rhine/Assi Eurolink.

Seawheel Rhine/Assi Eurolink
Aan de Seawheel Rhine/Assi Eurolink-zaak26 ligt een aanvaring ten grondslag tussen
de Seawheel Rhine en de Assi Eurolink op de Noordzee in het vaarwater ‘Friesland
Junction’ op 25 januari 2003. De Assi Eurolink zinkt tengevolge van de aanvaring
maar de Seawheel Rhine kan zijn reis naar Hamburg vervolgen. De Nederlandse Staat
dagvaardt op 7 februari 2003 de eigenaren van beide schepen tot verhaal van mar-
kerings- en opruimingskosten voor de Rechtbank Groningen. De eigenaar van de Assi
Eurolink (Westereems) dagvaardt op 10 en 11 februari 2003 voor de Rechtbank
Groningen de eigenaar (Northsea Shipping) en de rompbevrachter (B&N) van de
Seawheel Rhine tot verhaal van de schade en eventueel te betalen opruimingskosten.
Northsea Shipping begint op 19 februari 2003 een arbitrageprocedure tegen B&N
in Stockholm. B&N dient vervolgens bij de Rechtbank Stockholm op 24 februari 2003
een verzoek in tot beperking van aansprakelijkheid. B&N vormt een fonds bij de
Rechtbank Stockholm. De Rechtbank Stockholm honoreert vervolgens het verzoek
van B&N om beperking van zijn aansprakelijkheid. De Staat legt op 25 februari 2003
beslag op de Seawheel Rhine in Rotterdam. Dit beslag wordt de volgende dag tegen
bankgarantie opgeheven. Hetzelfde gebeurt met het beslag op Seawheel Rhine dat
op 13 maart 2003 in Rotterdam door Westereems is gelegd. Westereems is in beroep
gekomen tegen de beslissing van de Rechtbank Stockholm inhoudende dat B&N zijn
aansprakelijkheid kan beperken. Het Gerechtshof te Stockholm heeft dit beroep
verworpen op 26 juni 2003.

25 Højesteret 17 oktober 2005, Sag 233/1998.
26 Vrz. Rb. Rotterdam 24 april 2003, S&S 2003, 126 (Seawheel Rhine/Assi Eurolink) en Hof Den Haag

15 maart 2005, S&S 2005, 66.



458 7 – Erkenning van een buitenlands fonds en buitenlandse beperkingsbeslissing

Northsea Shipping en B&N vorderen voor de Nederlandse rechter van de Staat
en Westereems teruggave van deze gegeven garanties en subsidiair afgifte van een
garantie ter waarde van de Seawheel Rhine. Northsea en B&N stellen dat de garanties
op grond van art. 11 en 13 van het Londens Limitatieverdrag moeten worden terug-
gegeven omdat de beslissing van de Zweedse rechter inhoudende dat B&N in Zweden
een fonds kan vormen en zijn aansprakelijkheid mag beperken, in Nederland moet
worden erkend.

Centraal in de procedure staat de vraag welke gevolgen fondsvorming in Zweden
heeft in Nederland. Concreet is de vraag of fondsvorming in Zweden op grond van
art. 13 van het Londens Limitatieverdrag in de weg staat aan beslaglegging in Neder-
land. Uit de tekst van art. 13 blijkt dat de uitleg van art. 11 van het Londens Limitatie-
verdrag van belang is voor de werking van art. 13 van het Londens Limitatieverdrag.
De aansprakelijke scheepseigenaar is op grond van art. 13 alleen gevrijwaard van
verdere acties tegen hem indien hij rechtsgeldig een fonds heeft gevormd volgens
het bepaalde in art. 11. De Rechtbank Rotterdam geeft een oordeel over het karakter
van de beperkingsprocedure in Zweden. De rechtbank is van oordeel27:

‘De strekking van art. 11 Londens Beperkingsverdrag is, dat degene die verwacht dat hij
aangesproken zal worden voor een vordering die aan beperking onderhevig is, niet onmid-
dellijk een limitatiefonds in een verdragsstaat van zijn keuze kan vormen, maar het initiatief
van zijn mogelijke tegenpartij zal moeten afwachten. Anders gezegd: het moet gaan om
een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt door degene die pretendeert een vordering
te hebben die voor beperking vatbaar is en niet door degene die zelf een beroep op beper-
king van zijn aansprakelijkheid doet.
Northsea dient te worden beschouwd als één van degenen die een beroep op beperking
van haar aansprakelijkheid zal kunnen doen. Door het aanhangig maken van de arbitrage-
procedure in Zweden, heeft zij aldaar bevoegdheid willen scheppen. Dit is nu juist hetgeen
de verdragspartijen blijkens de hiervoor weergegeven strekking van art. 11 hebben willen
voorkomen. De arbitrageprocedure die gevoerd wordt kan dan ook niet worden beschouwd
als “legal proceeding” in de zin van art. 11 Londens Beperkingsverdrag. Hierbij kan verder
in het midden blijven of de regresvordering van Northsea op B&N een voor beperking
vatbare vordering is.’

De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de arbitrageprocedure in Zweden tussen de
scheepseigenaar en de rompbevrachter niet als rechtsmiddel kan worden beschouwd
als bedoeld in art. 11 van het Londens Limitatieverdrag. De beslissing van de Zweedse
rechter inzake het beperkingsverzoek staat volgens de Rechtbank Rotterdam daarom
niet in de weg aan het leggen van beslag door de Staat en de eigenaar van de Assi
Eurolink. Omdat het verbod van art. 13 lid 1 Londens Limitatieverdrag niet van
toepassing wordt geacht, hoeven de garanties op deze grond daarom vooralsnog niet
te worden geretourneerd. De rechtbank gaat alleen in op het LLMC maar laat ten
onrechte na de erkenningsregeling uit de EEX-Vo op de zaak toe te passen.

27 R.o. 5.6 – 5.8.
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Het Hof Den Haag28 onderzoekt in hoger beroep wel de erkenningsregeling uit
de EEX-Vo maar bevestigt het oordeel van de rechtbank. Northsea stelt in hoger
beroep dat de beslissing van de Zweedse rechter voor erkenning in Nederland in
aanmerking komt met als gevolg dat de gestelde garanties moeten worden geretour-
neerd. Northsea stelt dat dit rechtsgevolg zowel uit het Zweedse recht als uit art. 13
van het Limitatieverdrag voortvloeit. Het hof is echter van oordeel dat uit het Londens
Limitatieverdrag van 1976 niet dwingend voortvloeit dat gegeven garanties moeten
worden opgeheven indien een beslissing van een vreemde rechter in Nederland moet
worden erkend. Het hof verwijst daarvoor onder meer naar een overweging van de
rechtbank in eerste aanleg ten aanzien van de strekking van art. 11 van het verdrag:

‘(…) de strekking van art. 11 van het Londens Beperkingsverdrag is, dat degene, die
verwacht dat hij zal worden aangesproken voor een vordering waarvoor beperking mogelijk
is – een
beperkingsgerechtigde – niet onmiddellijk zelf een limitatiefonds in een verdragsstaat van
zijn keuze kan vormen, maar het initiatief van zijn mogelijke tegenpartij moet afwachten
(…)’

Het hof oordeelt vervolgens:29

‘Dit verdrag noopt er niet toe dat een verkregen zekerheid – gesteld ter opheffing van een
voor of na de fondsvorming gelegd beslag – moet worden teruggegeven, ook indien de
geldigheid van de fondsvorming en de mogelijkheid van een ander om zich erop te beroepen
nog niet in rechte is vastgesteld. Bovendien staat het door Northsea op basis van de tekst
van art. 13 van het Londens Beperkingsverdrag ingenomen standpunt haaks op de hiervoor
onder 3 (II) weergegeven strekking van art. 11 van het verdrag – kort gezegd: het tegengaan
van forumshopping – en is het niet zo dat een uitleg te goeder trouw van het verdrag het
standpunt van Northsea voorrang verdient. Northsea was reeds gedagvaard voor de
Rechtbank Groningen toen zij zelf een arbitrageprocedure in Zweden begon. En op een
procedure waarin zij zelf eisende partij is, kan zij zich niet beroepen. Anders zou de partij,
die zich op beperking van aansprakelijkheid wil beroepen, toch zelf haar forum kunnen
kiezen – vgl. Hans-Jürgen Puttfarken, Beschränkte Reederhaftung –Das anwendbare Recht,
p. 125: “Das Bedenken nach geltendem Recht (bedoeld is het Verdrag van 1957, opmerking
Hof), dass der Reeder dann über die Anwendung des Abkommens entscheiden könnte, indem
er hier den Antrag auf Haftungsbeschränkung stellt, wird ausgeräumt durch die neue Regel
des Art.l 11 Nr. 1 Satz 1 IMCO-Abkomen: die Beschränkung kann nur dort durchgesetzt
werden, wo ein Verfahren wegen ein beschränkbaren Anspruchs anhängig ist.” Northsea
ziet er ook aan voorbij dat art. 13 duidelijk als voorwaarde stelt dat het beperkingsfonds
moet zijn gevormd overeenkomstig art. 11 (vgl. R. Cleton, de beperkte aansprakelijkheid
van de scheepseigenaar, 1998, p. 43/43, 94).’

Het Hof Den Haag oordeelt dat de Nederlandse rechter in een procedure inzake art.
13 LLMC een eerdere Zweedse beslissing inzake art. 11 van het Londens Limitatiever-

28 Hof Den Haag 15 maart 2005, S&S 2005, 66.
29 R.o. 7.4 en 7.5.
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drag wel inhoudelijk mag toetsen indien die beslissing niet op tegenspraak is genomen.
Het Hof Den Haag stelt:

‘Anders dan gedaagden hebben betoogd, zijn beslissingen die worden genomen op grond
van het Londens Beperkingsverdrag aan te merken als beslissingen die betrekking hebben
op een burgerlijke of handelszaak in de zin van art. 1 EEX-Vo.
De beslissing van de Zweedse rechter is voorts aan te merken als een door een gerecht
van een verdragsluitende Staat gegeven beslissing in de zin van art. 32 EEX-Vo.
Onderzocht dient te worden of desalniettemin de plicht tot erkenning ontbreekt, omdat het
gaat om een zogenaamde ex-parte beslissing. Gedaagden wijzen in dit verband op het arrest
van het Hof van Justitie van 21 mei 1980, NJ 1981, 184 (Denilauler/Crouchet Frères).
De enkele omstandigheid dat de Zweedse rechter de beslissing heeft genomen, zonder
gedaagden op te roepen en in de gelegenheid te stellen hun standpunt met betrekking tot
het ingediende verzoek kenbaar te maken, brengt niet zonder meer mee dat de bepalingen
inzake erkenning en tenuitvoerlegging niet van toepassing zijn. Immers, met de beslissing
wordt de beperkingsprocedure ingeleid en uit de door partijen overgelegde legal opinions
over de Zweeds beperkingsprocedure, blijkt dat crediteuren na die beslissing nog worden
opgeroepen en de gelegenheid krijgen verweren te voeren.
Beantwoording van de vraag of de beslissing dient te worden erkend, dient te geschieden
aan de hand van de strekking van de bepalingen inzake erkenning en tenuitvoerlegging
van de EEX-Vo (hoofdstuk III, art. 33 en verder). Blijkens het Denilaulerarrest, ziet deze
titel op rechterlijke beslissingen die, voordat in een andere staat erkenning wordt verzocht,
op diverse wijzen het onderwerp zijn geweest of konden zijn van een procedure op tegen-
spraak. Ten aanzien van beslissingen die niet met inachtneming van de rechten van de
verdediging zijn genomen, bestaat derhalve in beginsel geen verplichting tot erkenning.
Uit de verschillende legal opinions volgt dat de beslissing van de Zweedse rechter mede
een beslissing ten aanzien van zijn eigen bevoegdheid behelst. Uit deze legal opinions volgt
verder dat deze bevoegdheid nadien niet (opnieuw) aan de orde komt. Als gedaagden worden
opgeroepen, dan krijgen zij, zo volgt uit de overgelegde adviezen, gelegenheid verweer
te voeren, doch niet met betrekking tot de bevoegdheid. Ook uit de overgelegde tekst van
de (in het Engels vertaalde) Zweedse beperkingsbepalingen, blijkt niet van de mogelijkheid
om de bevoegdheid alsnog aan de orde te stellen. Gelet hierop moet het er voorshands
voor worden gehouden dat de beslissing van de Zweedse rechter met betrekking tot zijn
bevoegdheid kennis te nemen van het beperkingsverzoek, binnen de beperkingsprocedure
dient te worden aangemerkt als een eindbeslissing. In zoverre wijkt de Zweedse procedure
wezenlijk af van de Nederlandse procedure. Het beroep van eiseressen op het standpunt
van de Nederlandse regering naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Deense rechter
over de Nederlandse beperkingsprocedure, mist hier dan ook relevantie. In de onderhavige
zaak staat immers niet de Nederlandse, doch de Zweedse procedure ter discussie.
Nu vaststaat dat de gedaagden niet zijn opgeroepen en hun standpunt ten aanzien van de
bevoegdheid niet aan het oordeel van de Zweedse rechter hebben kunnen onderwerpen,
moet worden geoordeeld dat, gelet op de strekking van de EEX-Vo, de beslissing in zoverre
niet kan worden aangemerkt als een beslissing waar de bepalingen inzake erkenning en
tenuitvoerlegging voor gelden. Dit betekent dat de weg openstaat voor een inhoudelijke
toetsing van die beslissing.’

Mijns inziens had het hof uit het inmiddels gewezen arrest van het Hof van Justitie
in de hiervoor besproken Cornelis Simon-zaak moeten afleiden dat de Nederlandse
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rechter hier de inhoudelijke toetsing van de Zweedse rechter achterwege had moeten
laten.

De conclusie van de A-G
In cassatie wordt de vraag aan de orde gesteld of de rechter van een staat die partij
is bij het Londens Limitatieverdrag bij wie uit hoofde van art. 13 LLMC een vordering
tot vrijgave van gestelde zekerheid is ingesteld, de vrijheid heeft de (impliciete)
beslissing van de rechter van een andere verdragsluitende staat bij wie een beperkings-
fonds is gevormd, dat is voldaan aan de in art. 13 LLMC gestelde voorwaarde dat
het beperkingsfonds is gevormd overeenkomstig art. 11 LLMC, zelfstandig te toetsen,
dan wel zonder ‘révision au fond’ aan die beslissing is gebonden. De A-G stelt voorop
dat, hoewel de regeling van art. 13 erkenning van de beslissing van de fondsrechter
veronderstelt, het verdrag geen regeling kent inzake de erkenning en tenuitvoerlegging
van onder het Londens Limitatieverdrag gegeven beslissingen. De A-G concludeert
hieruit:

‘De vraag onder welke voorwaarde en in welke omvang de beslissing van de Zweedse
fondsrechter hier te lande voor erkenning in aanmerking komt, dient derhalve beoordeeld
te worden aan de hand van bestaande regelingen van internationaal privaatrecht inzake
de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. In de onderhavige zaak komt
daarvoor de erkennings- en tenuitvoerleggingsregeling van de EEX-Verordening in aanmer-
king, nu de beslissing gegeven is door de rechter van een EU-lidstaat waarvoor de verorde-
ning van toepassing is.’

De A-G is van oordeel dan de beslissing van de Zweedse rechter is aan te merken
als een beslissing in de zin van art. 32 van de EEX-Vo en daarom valt onder de
erkenningsregeling van de EEX-Vo. De omstandigheid dat de Zweedse beslissing
‘ex parte’ is gegeven staat hier volgens de A-G niet aan in de weg. De A-G verwijst
hierbij naar het Cornelis Simon-arrest van het Hof van justitie van de EG van 14
oktober 2004. De A-G stelt derhalve:

‘De vraag of en, zo ja, onder welke voorwaarden en in welke omvang de beslissing voor
erkenning in aanmerking komt, dient derhalve, nu de erkenningsregeling van de EEX-
Verordening niet alleen materieel (volgens het Maersk/De Haan-arrest) en formeel (de
beslissing is gegeven door een gerecht van een EU-lidstaat), maar ook temporeel (de
beslissing is gegeven na de inwerkingtreding van de verordening, zie art. 66 lid 2 EEX-
Verordening) van toepassing is, beoordeeld dient te worden aan de hand van de EEX-
Verordening.’

In beginsel moet op grond van art. 33 lid 1 EEX-Vo een in een lidstaat gegeven
beslissing ‘automatisch’ worden erkend, behoudens een limitatief aantal uitzonderingen.
De A-G gaat vervolgens in op de vraag of sprake is van een van deze uitzonderingen,
inhoudende dat erkenning kan worden geweigerd indien de ebschikking niet regelmatig
en tijdig aan de schuldeiser werd betekend of medegedeeld. De A-G is van oordeel
dat uit het feit dat Westereems bij het Gerechtshof in Stockholm in beroep is gegaan
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tegen de beslissing van de fondsrechter blijkt dat de Zweedse beslissing tijdig en
regelmatig ter kennis is gebracht aan Westereems. De erkenning van de Zweedse
beslissing kan in Nederland dus niet worden geweigerd.

Vervolgens gaat de A-G in op de rechtsgevolgen van de erkenning van een beslissing
van een buitenlandse rechter inzake een beperkingsverzoek. De A-G stelt dat op grond
van de EEX-Vo de omvang van het gezag van gewijsde dat aan een rechterlijke
beslissing toekomt en het rechtsgevolg daarvan wordt bepaald door het recht van de
lidstaat waarin de beslissing is gegeven. In deze zaak bepaalt het Zweedse recht, met
inbegrip van het voor Zweden in werking getreden Londens Limitatieverdrag, het
gezag van gewijsde en het rechtsgevolg van de beslissing van de Zweedse fondsrechter.
De A-G vervolgt:

‘Uit art. 13 van het Verdrag van Londen volgt dat de daar bedoelde, uit de fondsvorming
voortvloeiende “immuniteit” van beslagen zich uitstrekt tot het rechtsgebied van alle staten
die partij zijn bij het verdrag. Dit betekent dat erkenning van de beslissing van de Zweedse
fondsrechter “immuniteit” van beslagen niet alleen in Zweden, maar ook in Nederland
tot gevolg heeft.’

De A-G stelt dus dat op grond van art. 13 LLMC de rechtsgevolgen van de erkenning
van een fonds wordt geëxporteerd naar andere verdragsstaten. De A-G concludeert
hieruit dat het cassatieberoep slaagt.

Dan dient nog de vraag te worden beantwoord of uit het feit dat de bedoelde immuni-
teit van beslagen zich ook uitstrekt tot het Nederlandse rechtsgebied, voortvloeit dat
de Nederlandse rechter op grond van art. 13 LLMC zonder meer gehouden is de door
Northsea gevorderde teruggave van de garanties te bevelen, dan wel beoordelingsvrij-
heid heeft. De A-G onderscheidt drie verschillende situaties:
a. Het geval waarin (voor of na fondsvorming) beslag is gelegd door een persoon

die zijn vordering tegen het fonds heeft ingediend. In dit geval is de opheffing
van het beslag imperatief.

b. Het geval waarin beslag is gelegd voordat fondsvorming heeft plaatsgevonden
en de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd (nog) niet tegen het
fonds is ingediend en een van de situaties als bedoeld onder punt a tot en met
2 van art. 13 lid 2 zich voordoet. De opheffing van het beslag is dan imperatief.

c. Het geval waarin beslag is gelegd voordat fondsvorming heeft plaatsgevonden
en de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd (nog) niet tegen het
fonds is ingediend en geen van de situaties als bedoeld onder punt a tot en met
2 van art. 13 lid 2 zich voordoet. De opheffing van het beslag is dan facultatief.

De A-G is van oordeel dat de opheffing van het beslag in dit geval imperatief is omdat
de eerstgenoemde situatie zich hier voordoet. De A-G concludeert hieruit dat het hof
van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door bij de beoordeling van de vordering
tot teruggave van de garanties de deugdelijkheid van de vordering waarvoor het beslag
is gelegd te betrekken. De A-G is van oordeel dat vrijgave van de gestelde zekerheiden
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imperatief was. De A-G besluit met de overweging dat de Hoge Raad na cassatie de
zaak zelf kan afdoen door het vonnis van de voorzieningenrechter te vernietigen en,
opnieuw rechtdoende, de primaire vordering van B&N en Northsea tot teruggave van
de door Northsea verstrekte garanties toe te wijzen.

Mijns inziens maakt de A-G hier een correcte onderscheiding tussen enerzijds
de erkenning van een in een andere verdragsstaat gevormd fonds en anderzijds de
erkenning van een beperkingsbeslissing van een rechter van een lidstaat. De erkenning
van het fonds moet worden beoordeeld aan de hand van art. 13 LLMC. De erkenning
van de beperkingsbeslissing moet worden beoordeeld aan de hand van de regels uit
de EEX-Vo. Mijns inziens had de Nederlandse rechter het in Nederland gelegde beslag
moeten opheffen omdat op grond van art. 13 LLMC het in Zweden gevormde fonds
had moeten worden erkend en had de Nederlandse rechter de beperkingsbeslissing
van de Zweedse rechter op grond van de EEX-Vo eveneens moeten erkennen.

7.8 Commune Nederlandse regels betreffende de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse vonnissen

7.8.1 Erkenning van buitenlandse vonnissen

Indien de Nederlandse rechter wordt geconfronteerd met een beslissing inzake een
beperkingsverzoek, anders dan een beperkingsbeslissing die is gebaseerd op het CLC-
verdrag of het HNS-verdrag, die is gegeven door een rechter uit een niet-EEX-Staat
of te maken krijgt met een fonds dat in een niet-EEX-Staat is gevormd, geldt de
automatische erkenning zoals neergelegd in de EEX-Vo niet. De vraag of in Nederland
beslissingen inzake een beperkingsverzoek van rechters uit niet-EEX-Staten moet
worden erkend, wordt beantwoord door het commune erkennings- en tenuitvoerleg-
gingsrecht, zoals neergelegd in art. 431 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring.30 In art. 431 Rv is bepaald:

‘1. Behoudens het bepaalde in art. 985-994, kunnen noch beslissingen, door vreemde
rechters gegeven, noch buiten Nederland, verleden authentieke akten binnen Nederland
ten uitvoer worden gelegd.
2. De gedingen kunnen opnieuw bij de Nederlandse rechter worden behandeld en afgedaan.’

Als hoofdregel geldt dat buitenlandse vonnissen en akten in Nederland niet worden
erkend. Deze erg strikte regel is in de jurisprudentie echter versoepeld.31 Naar het
huidige Nederlandse erkenningsrecht wordt een buitenlandse beslissing van een rechter
uit een niet-EEX-Staat erkend indien het:

30 Zie: Rosner 2004, p. 39-52; Strikwerda 2005, p. 56-69 en 281-290.
31 HR 14 november 1924, NJ 1925, 91 (Bontmantel-arrest). Zie onder meer: Verheul 1989, Verschuur

1995; Strikwerda 2002, p. 270-279; Van Mierlo, art. 431 Rv.
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1. is genomen door een naar internationale aanvaarde maatstaven bevoegde rechter;
2. tot stand is gekomen na een behoorlijke rechtspleging; en
3. niet in strijd is met de openbare orde.

Indien aan de bovengenoemde drie voorwaarden is voldaan, dient de Nederlandse
rechter beslissingen inzake een beperkingsverzoek van rechters van niet-EEX-Staten
in beginsel te erkennen zonder uitgebreide toetsing.

Openbare-orde-exceptie in het commune erkenningsrecht
De vraag die ook hier met name van belang is, luidt onder welke omstandigheden
op grond van strijd met de openbare orde de erkenning kan worden geweigerd van
een beslissing van een buitenlandse rechter op een beperkingsverzoek of een door
een buitenlandse rechter toegestane fondsvorming. Een antwoord moet worden gegeven
op de vraag of in Nederland de erkenning kan worden geweigerd van een beslissing
van een buitenlandse rechter waarbij een schuldenaar het recht wordt geboden om
zijn aansprakelijkheid te beperken tot veel lagere limieten dan de limieten die de
Nederlandse rechter zou toepassen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een
beperkingsbeslissing die is gebaseerd op het Brussels Beperkingsverdrag van 1924
waarin veel lagere limieten staan opgenomen dan in het Londens Limitatieverdrag
van 1976 of 1996.

Het criterium van de openbare orde heeft betrekking op de gevolgen van het aan
een vreemd vonnis verlenen van rechtskracht in Nederland.32 Van de openbare-orde-
exceptie mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt. Aan een
beslissing van een vreemde rechter mag geen erkenning worden geweigerd enkel op
grond van het feit dat de Nederlandse rechter anders zou hebben beslist.33 De Neder-
landse rechter past bij de beantwoording van de vraag of sprake is van strijd met de
openbare orde twee criteria toe. Dit zijn het zogenaamde buitengrenscriterium en het
binnengrenscriterium. Het buitengrenscriterium heeft betrekking op de inhoud en het
binnengrenscriterium heeft betrekking op de gevolgen. De Nederlandse rechter weigert
de erkenning van een vreemd vonnis indien de inhoud daarvan onaanvaardbaar is.
Deze exceptie op grond van de inhoud is heel uitzonderlijk.34 Bij de beoordeling
van de aanvaardbaarheid van de gevolgen van een buitenlandse beslissing spelen de
omstandigheden van het geval een belangrijke rol en de verbondenheid van Nederland
bij de zaak. Hoe minder Nederland is betrokken bij een bepaalde buitenlandse beslis-
sing des te minder reden is er om de erkenning daarvan te weigeren.

In de jurisprudentie moet nog worden uitgewerkt wanneer de gevolgen van een
beperkingsbeslissing van een buitenlandse rechter of een fondsvorming in het buiten-
land onaanvaardbaar zijn. Mijns inziens kan een beperkingsbeslissing of fondsvorming
door een rechter van een staat die partij is bij hetzelfde limitatieverdrag als Nederland
in ieder geval niet worden geweigerd op grond van strijd met de openbare orde. Het

32 Strikwerda 2005, p. 290.
33 Strikwerda 2005, p. 290.
34 Strikwerda 2005, p. 58.
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feit dat verdragsrechters gebonden zijn aan een uitleg van een bepaalde verdragsterm
door een rechter van een mede-verdragsstaat of afwijkende fondsen als gevolg van
toegestane voorbehouden zoals ten aanzien wrak- en ladingopruimingskosten op grond
van art. 18 LLMC is het ‘risico’ maar logisch gevolg van het toetreden bij een verdrag.
De vraag of aan een beperkingsbeslissing die zeer sterk afwijkt van het Nederlandse
limitatierecht erkenning kan worden ontzegd, hangt mede af van de band die Nederland
heeft met de betreffende zaak. Indien er geen Nederlandse schuldeisers zijn, zal de
erkenning van de beperkingsbeslissing zeer waarschijnlijk niet worden geweigerd.
Indien er wel een Nederlandse schuldeiser door de lage limieten wordt gedupeerd
is het mijns inziens echter ook nog maar zeer de vraag of de Nederlandse rechter
erkenning van de buitenlandse beslissing zal weigeren. Het enkele feit dat een buiten-
landse beslissing afwijkt van de beslissing die door de Nederlandse rechter zou zijn
genomen, is immers onvoldoende grond om erkenning te weigeren.35

7.8.2 Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Op grond van art. 431 lid 1 Rv geldt dat een buitenlands vonnis in Nederland niet
ten uitvoer kan worden gelegd zonder wet of verdrag. Degene die een executoriale
titel in Nederland wenst te krijgen, moet op grond van art. 431 lid 2 zijn zaak opnieuw
voor de Nederlandse rechter beginnen. Indien er wel een verdrag bestaat tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de forumstaat met betrekking tot de tenuitvoerlegging
moet voor de tenuitvoerlegging een exequatur, een verlof van de rechter, worden
verkregen in een daartoe strekkende procedure.36

7.9 Conclusie ten aanzien van de erkenning van buitenlandse beslissingen
inzake global limitation en fondsvorming in het buitenland

Geconstateerd is dat de regeling van de erkenning van in het buitenland gegeven
beslissingen inzake een beperkingsverzoek of in het buitenland gevormde fondsen
verschilt per situatie. Tussen staten die partij zijn bij het CLC-verdrag geldt ten aanzien
van de beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling en van oliefondsen dat
deze tussen verdragsstaten worden erkend. Dit geldt niet altijd voor beperking van
aansprakelijkheid die is gebaseerd op een van de algemene limitatieverdragen, zoals
het Londens Limitatieverdrag. Tengevolge van het ontbreken van een erkenningsregel
in deze verdragen verschilt het antwoord op de vraag of een beperkingsbeslissing die
niet is gebaseerd op het CLC-verdrag of het HNS-verdrag, in het buitenland wordt
erkend per Staat. De beperkingsbeslissing van een rechter van een EEX-Staat moet
in beginsel worden erkend in andere lidstaten. De erkenning van een Nederlandse
beperkingsbeslissing in een niet-EEX-Staat en de erkenning van een beslissing van

35 Rosner 2005, p. 43.
36 Art. 985-994 Rv.
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een beperkingsrechter uit een niet-EEX-Staat in Nederland is onzekerder. Indien naar
het commune erkenningsrecht van een niet-EEX-Staat Nederlandse beperkingsfondsen
niet worden erkend, is de scheepseigenaar niet zeker van zijn recht op beperking van
aansprakelijkheid indien in die staat een aansprakelijkheidsprocedure tegen hem wordt
begonnen. Deze onzekerheid had kunnen worden verkleind door in het Londens
Limitatieverdrag een vergelijkbare erkenningsregel op te nemen als in art. X CLC-
verdrag en art. 40 HNS-verdrag. Voor de scheepseigenaar zou echter ook dan nog
onzekerheid bestaan ten aanzien van de vraag of een beperkingsbeslissing zal worden
erkend in een staat die geen partij is bij het Londens Limitatieverdrag.




