
8 Conflictregels voor global limitation1

8.1 Inleiding2

Uit de analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van de eenvormige limitatie-
verdragen is gebleken dat Nederlandse conflictregels in bepaalde gevallen een taak
hebben behouden ter aanwijzing van het toepasselijke nationale recht op de beperking
van aansprakelijkheid. Gebleken is dat drie situaties met name niet door eenvormige
regels worden beheerst. In de eerste plaats is dat de beperking van aansprakelijkheid
voor olievervuiling buiten de territoriale wateren of de EEZ van een CLC-Staat. In
de toekomst komt hier nog bij de situatie waarin sprake is van HNS-schade die zich
buiten het geografische toepassingsgebied van het HNS-verdrag voordoet indien het
Koninkrijk der Nederlanden partij wordt bij het Londens Limitatieverdrag en gebruik
maakt van de mogelijkheid om de toepassing van het Londens Limitatieverdrag van
1996 op HNS-schade uit te sluiten. In de tweede plaats speelt het Nederlandse conflic-
tenrecht nog een rol bij de beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en ladingoprui-
mingskosten omdat naar Nederlands recht hiervoor geen eenvormige regels bestaan
als gevolg van het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden de toepassing van het
Londens Limitatieverdrag hierop heeft uitgesloten. In de derde plaats kan het recht
van verdragsstaten onderling verschillen omdat het Londens Limitatieverdag in art.
10 verdragsstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationale recht fondsvorming in
afwijking van het verdrag verplicht te stellen.

De Nederlandse conflictregels voor de aanwijzing van het toepasselijke recht op global
limitation staan centraal in deze paragraaf. De vraag die daarbij wordt beantwoord
is of de huidige conflictregels voldoende rekening houden met het bijzondere maritieme
karakter van de global limitation. In het eerste hoofdstuk van dit deel is vastgesteld
dat global limitation in ieder geval twee eisen stelt aan het conflictenrecht. De eerste
eis die global limitation aan het conflictenrecht stelt is dat de conflictregel naar één
rechtsstelsel verwijst. De tweede eis luidt dat de conflictregel moet zorgen voor een
balans tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers.
Indien de conflictregel voor global limitation niet aan deze eisen voldoet, kan deze
conflictregel geen doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat bieden. In dit hoofd-
stuk wordt onderzocht of de huidige conflictregels het bijzondere karakter van global

1 Cleveringa/Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 9; Jackson 1986, p. 132-139; Puttfarken 1981;
Tetley 1994, p. 509-531; Cleton 1998, p. 47-51; Chen 2001, p. 119-137.

2 Puttfarken 1981, p. 32 e.v.
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limitation voldoende in acht nemen door aan deze twee eisen te voldoen. Eerst wordt
onderzocht welke Nederlandse conflictregels het toepasselijke nationale beperkingsrecht
aanwijzen. Daarna wordt een waardering gegeven van deze conflictregels.

8.2 De algemene limitatieverdragen

8.2.1 Inleiding

In het Londens Limitatieverdrag staan enkele verwijzingsregels, zoals in art. 10 lid 3
en in art. 14, die het toepasselijke recht aanwijzen op specifieke vragen met betrekking
tot procedurele kwesties en vragen met betrekking tot de verdeling van het beperkings-
fonds. Deze conflictregels wijzen dus slechts voor deelonderwerpen het toepasselijke
recht aan in plaats van voor alle aspecten van de beperking van aansprakelijkheid.
Vervolgens rijst de vraag of in art. 15 LLMC wel een algemene conflictregel staat.
Art. 15 LLMC is gebaseerd op art. 7 van het Brussels beperkingsverdrag van 1957.
In dat artikel staat:

‘This Convention shall apply whenever the owner of a ship, or any other person having
by virtue of the provisions of Article 6 hereof the same rights as an owner of a ship, limits
or seeks to limit his liability before the Court of a Contracting State or seeks to procure
the release of a ship or other property arrested or the bail or other security given within
the jurisdiction of any such State.
Nevertheless, each Contracting State shall have the right to exclude, wholly or partially,
from the benefits of this Convention any non-Contracting State, or any person who, at the
time when he seeks to limit his liability or to secure the release of a ship or other property
arrested or the bail or other security in accordance with the provisions of Article 5 hereof,
is not ordinarily resident in a Contracting State, or does not have his principal place of
business in a Contracting State, or any ship in respect of which limitation of liability or
release is sought which does not at the time specified above fly the flag of a Contracting
State.’

Het Hof Den Haag oordeelde in het Sylt-arrest3 dat uit art. 7 van het Brussels Beper-
kingsverdrag van 1957 een algemene conflictregel voor global limitation is af te leiden
inhoudende dat de lex fori daarop toepasselijk is. Het hof bepaalt daartoe:

‘Het hof acht het een consequentie van het feit dat de Nederlandse rechter bevoegd is in
een zaak als de onderhavige, waaraan een verzoek tot beperking van de aansprakelijkheid
ten grondslag ligt, dat dat verzoek naar Nederlands recht beoordeeld moet worden. In een
enkel geval heeft het hof tot nog toe anders beslist. In zoverre neemt het hierbij afstand
van die uitspraken en komt het thans tot een afwijkend oordeel.
Het hof leidt dit standpunt af uit art. 7 lid 1 Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957
(Trb. 1958, 46), waarbij Nederland (in dit geval: nog) aangesloten is en in welke bepaling

3 Hof Den Haag 18 december 1990, S&S 1991, 13 (Sylt).
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wordt uitgegaan van de zogeheten lex fori. Nederland heeft dat verdrag in zijn wetgeving
overgenomen, behoudens deze bepaling van internationaal privaatrecht. Daaruit valt echter
niet af te leiden dat die bepaling niet geldt. Het verdrag is door de Nederlandse wetgever
als leidraad voor het beperkte-aansprakelijkheidsrecht gekozen, zodat geest en strekking
van dat verdrag de toepassing van de Nederlandse wetgeving beïnvloedden. Waar in het
verdrag de lex fori een stellig gegeven is moet die regel ook geacht worden de Nederlandse
wetgeving te beheersen zolang de wetgever niet uitdrukkelijk daarvan is afgeweken. Nu
van een dergelijke afwijking niet is gebleken dient mitsdien de lex fori als uitgangspunt
genomen te worden.
Voor dit standpunt pleit tevens dat, vanwege de verdragsbasis, de internationale eenheid
van rechtspleging daarmee is gediend. Voorts speelt een niet onbelangrijke praktische
kwestie een rol. Aldus wordt vermeden dat in een geval waarin meerdere crediteuren in
de beperkte aansprakelijkheidsprocedure opkomen, ten aanzien van wie onderling verschil-
lende limieten zouden gelden bij toepassing van de respectieve rechtsstelsels, door de
bevoegde rechter na beslag niet reeds aanstonds met voldoende houvast over de omvang
van de te stellen zekerheid beslist kan worden en dat later onderling afwijkende verdelings-
normen gehanteerd zouden moeten worden met alle moeilijkheden van dien. Hieraan doet
niet af dat volgens Universal – Sylt heeft dit bestreden – te dezen slechts de twee, hier
procederende, partijen tegenover elkaar staan.’

De Hoge Raad4 bevestigt het oordeel van het hof dat de Nederlandse rechter indien
hij bevoegd is, het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 dient toe te passen. De Hoge
Raad oordeelt:

‘Het hof heeft terecht uit art. 7, eerste lid, Verdrag van Brussel afgeleid dat, indien de
Nederlandse rechter bevoegd is van het verzoek tot beperking van de aansprakelijkheid
kennis te nemen – hetgeen blijkens het vorenoverwogene i.c. het geval is – dat Verdrag
en mitsdien het in de Nederlandse wetgeving geïncorporeerde verdragsrecht, zoals neer-
gelegd in art. 740a e.v. (oud) K en 320a e.v. (oud) Rv, van toepassing is, ongeacht de vraag
welk recht van toepassing is op de hoofdvordering betreffende de aansprakelijkheid.’

De vraag is nu of analoog met het oordeel in het Sylt-arrest over art. 7 van het
Brussels Beperkingsverdrag, ook uit het vergelijkbare art. 15 van het Londens Limita-
tieverdrag een conflictregel is af te leiden inhoudende dat de lex fori op de beperking
van aansprakelijkheid toepasselijk is. Betoogd zal worden dat uit art. 15 van het
Londens Limitatieverdrag geen conflictregel is af te leiden. Sterker nog, ik meen dat
die conflictregel ook niet uit art. 7 van het Brussels Beperkingsverdrag was af te
leiden. De stelling dat art. 15 van het Londens Limitatieverdrag slechts aangeeft
wanneer dat verdrag van toepassing is, wordt in de eerste plaats ondersteund door
het feit dat het artikel staat opgenomen in hoofdstuk vier van het Londens Limitatiever-
drag met de titel ‘scope of application’. Art. 15 geeft dus aan wat het formele toepas-
singsgebied van het verdrag is. De geheel andere vraag welk nationaal recht van
toepassing is op vragen waarop het verdrag niet van toepassing is, wordt niet in dat

4 HR 28 februari 1992, NJ 1992, 652 (Sylt) m.nt. JCS onder HR 1 juli 1992, NJ 1992, 653. Zie over
dit arrest onder meer: Berlingieri, 1993, p. 433-436.
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artikel beantwoord. Ter verdere onderbouwing van mijn stelling dat het Brussels
Beperkingsverdrag van 1957 noch het Londens Limitatieverdrag van 1976 een alge-
mene conflictregel bevatten, worden de totstandkomingsgeschiedenis van art. 15 van
het Londens Limitatieverdrag en de uitspraak in het Sylt-arrest met de commentaren
daarop in de literatuur geanalyseerd.

8.2.2 Traveaux Preparatoires en literatuur met betrekking tot art. 15 van het Lon-
dens Limitatieverdrag

Uit de Traveaux Preparatoires5 bij art. 15 lid 1 LLMC 1976 blijkt dat deze bepaling
zonder veel discussie unaniem is aangenomen. Geen opmerkingen zijn daarbij gemaakt
ten aanzien van de vraag of art. 15 een conflictregel bevat. Cleton,6 die de Nederland-
se gedelegeerde was bij de totstandkoming van het Londens Limitatieverdrag, is van
mening dat het Londens Limitatieverdrag geen algemene conflictregel bevat. Hij stelt
daartoe:

‘Het Verdrag bevat geen algemene conflictregel, maar alleen enkele bijzondere regels,
zoals art. 10, lid 3, en art. 14.’

Cleton is hiermee dezelfde mening toegedaan als Korthals Altes.7 Japikse8 was ten
tijde van de gelding van het Brussels Beperkingsverdrag al geen voorstander van de
toepassing van de lex fori en pleitte voor toepassing van het op de aansprakelijkheid
toepasselijke recht. In het cassatiemiddel in de Sylt-zaak werd met een beroep op deze
schrijvers, naar is gebleken tevergeefs, betoogd dat in art. 7 van het Brussels verdrag
en art. 15 van het Londens verdrag geen conflictregels moeten worden gelezen. Daartoe
werd in het cassatiemiddel gesteld:

‘Anders dan het hof schijnt te menen behelst noch art. 7 van het Brusselse Verdrag noch
art. 15 van het Verdrag van Londen een regel van internationaal privaatrecht. Zij bepalen
– kort gezegd – (slechts) dat iedere scheepseigenaar, ongeacht of hij zijn gewone verblijf-
plaats of hoofdzetel in een verdragsluitende staat heeft, zich voor de rechter van een
verdragsluitende staat op beperking van zijn aansprakelijkheid mag beroepen. Het verdrag
staat de verdragsluitende staten toe daarop een uitzondering te maken.
Deze bepalingen houden niet in dat het recht van de verdragsluitende staat tot wiens gerecht
de scheepseigenaar zich wendt, van toepassing is op het verzoek tot beperking van de
aansprakelijkheid. Art. 7 en art. 15 verklaren de bepalingen van de respectievelijke verdra-
gen van toepassing en die zijn – het werd blijkbaar zo vanzelfsprekend geoordeeld dat dit
niet expliciet tot uitdrukking is gebracht – slechts van toepassing indien volgens het recht
van de aangezochte (verdrags)staat de vordering waartegen de beperking wordt ingeroepen

5 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 342-343.
6 Cleton 1998, p. 47.
7 Korthals Altes 1967, p. 937.
8 Japikse 1983, p. 777-780.
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wordt beheerst door het recht van een van de verdragsstaten. Aldus Japikse, o.c. p. 779
l.k.
19. Cleton, o.c. p. 45 merkt dan ook op dat het Verdrag van Londen geen algemene
conflictenregel bevat maar alleen enkele bijzondere regels zoals art. 10 lid 3 en art. 14.
Idem Korthals Altes ten aanzien van het Brusselse Verdrag (NJB 1967, p. 937). Wie art.
10 lid 3 en 14 van het Verdrag van Londen leest bemerkt dat de opstellers van het verdrag
heel goed wisten hoe zij een conflictenregel moesten formuleren en dat art. 15, dat op
andere wijze is geformuleerd en onder het hoofd “Toepassingsgebied” is geplaatst, klaarblij-
kelijk niet zo’n conflictenregel is.’

In de Sylt zaak stelt de A-G mijns inziens terecht dat art. 7 van het Brussels Beper-
kingsverdrag van 1957 geen conflictregel bevat. De A-G stelt:

‘Het Verdrag van Brussel bevat geen conflictenrecht. Hetzelfde geldt voor het Verdrag
van Londen. Hooguit laat zich uit art. 7 Verdrag van Brussel en uit art. 11 Verdrag van
Londen afleiden dat de verdragsopstellers het beginsel van “Gleichlauf” van bevoegdheid
en toepasselijk recht voor ogen heeft gestaan. (…). 29. Het bij Koninklijke boodschap van
8 maart 1989 ingediende voorstel van wet houdende enige bepalingen van internationaal
privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht (wetsvoorstel nr. 21054)
zou de aangewezen plaats zijn geweest om een voorziening te geven. Het wetsvoorstel zwijgt
echter met betrekking tot de vraag welk rechtsstelsel van toepassing is op de beperking
van aansprakelijkheid.’

8.2.3 Conclusie ten aanzien van de algemene limitatieverdragen

Mijns inziens heeft het hof in het Sylt-arrest bedoeld dat het Brussels Beperkingsver-
drag een universeel formeel toepassingsgebied heeft, wat betekent dat de Nederlandse
rechter het verdrag toepast indien de rechter bevoegd is en het verdrag ook materieel
toepasselijk is. Een universeel formeel toepassingsgebied van een verdrag is echter
iets anders dan de toepasselijkheid van de lex fori. De toepasselijkheid van een
conflictregel speelt namelijk pas nadat geconstateerd is dat er geen eenvormige regels
uit een verdrag toepasselijk zijn. Voor de uitkomst van het geschil in de Sylt-zaak
maakte het echter niet uit of men stelt dat het Brussels Beperkingsverdrag toepasselijk
is omdat het een universeel formeel toepassingsgebied heeft of dat men stelt dat
hetzelfde verdrag toepasselijk is op grond van het feit dat de lex fori, bestaande uit
de regels van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957, toepasselijk is.

De stelling dat art. 15 van het Londens Limitatieverdrag slechts aangeeft wanneer
dat verdrag van toepassing is, wordt ondersteund door het feit dat het artikel staat
opgenomen in hoofdstuk vier van het Londens Limitatieverdrag met de titel ‘scope
of application’. Evenmin als in het Londens Limitatieverdrag zijn in de bijzondere
beperkingsverdragen zoals de CLC en het HNS-verdrag algemene conflictregels te
vinden die aangeven welk nationaal beperkingsrecht toepasselijk is indien de verdragen
een bepaalde kwestie niet regelen.
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8.2.4 Tussenbalans

Bij gebrek aan internationale conflictregels voor de beperking van aansprakelijkheid
in de beperkingsverdragen rijst de vraag welke Nederlandse conflictregels dan wel
het toepasselijke recht aanwijzen op de beperking van aansprakelijkheid voor oliever-
vuiling buiten de territoriale wateren of de EEZ van een staat die partij is bij het CLC-
verdrag en op de beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskos-
ten. Ter beantwoording van deze vraag wordt het toepassingsgebied van de Wet
conflictenrecht zeerecht en de WCOD geanalyseerd. De vraag staat daarbij centraal
of de conflictregels die het toepasselijke recht op de aansprakelijkheid zelf aanwijzen,
ook het toepasselijke recht op de beperking daarvan bepalen.

8.3 De Wet conflictenrecht zeerecht

8.3.1 De Wet conflictenrecht zeerecht bevat geen bijzondere conflictregel voor
global limitation

Indien een vordering voortvloeit uit een aanraking tussen schepen wijst art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht het toepasselijke recht aan op de aansprakelijkheid. In het
ontwerp voor de Wet conflictenrecht zeerecht stond aanvankelijk ook een conflictregel
voor de beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Daarin was bepaald dat het recht
van het land waar het fonds is gestort, toepasselijk is op de beperking van aansprake-
lijkheid. Naar aanleiding van de hieronder weergegeven kritiek van de Staatscommissie
voor het IPR9 en van de NVZV10 is deze bepaling uiteindelijk niet opgenomen in
de Wet conflictenrecht zeerecht. De Wet conflictenrecht zeerecht bevat dus geen
specifieke bepaling voor de aanwijzing van het toepasselijke recht op de beperking
van aansprakelijkheid. Het is van belang de redenen vast te stellen die aan het oordeel
ten grondslag liggen om in de Wet conflictenrecht zeerecht geen speciale bepaling
voor global limitation op te nemen en te onderzoeken of het aanbeveling verdient
een dergelijke regel alsnog aan de Wet conflictenrecht zeerecht toe te voegen.

8.3.2 Redenen voor het ontbreken van een bijzondere conflictregel voor global
limitation

In art. 7 lid 6 van de Wet conflictenrecht zeerecht staat aangegeven welke onderwerpen
dit aangewezen recht in het bijzonder beheerst. De beperking van aansprakelijkheid
staat daarbij niet genoemd. Dit stemt overeen met het CMI ontwerpverdrag inzake
de eenmaking van enige regels betreffende civiele jurisdictie, rechtskeuze en erkenning

9 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5.
10 Brief van de NVZV aan de Minister van Justitie van 20 maart 1987, p. 4-6.
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en tenuitvoerlegging van vonnissen in aanvaringszaken van 1977 (CMI ontwerp)11

waarop art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is gebaseerd. De opsomming uit art. 7 lid
6 Wet conflictenrecht zeerecht is weliswaar niet-limitatief,12 maar uit de Parlementaire
Geschiedenis13 van de Wet conflictenrecht zeerecht is af te leiden dat de beperking
van aansprakelijkheid bewust uit de opsomming van art. 7 lid 6 is weggelaten. De
Staatscommissie voor het IPR adviseerde namelijk bij brief van 24 januari 198114:

‘Met betrekking tot die kwesties die het verdrag van 1957 ongeregeld laat, zou het meest
voor de hand liggende stelsel zijn – behalve ten aanzien van de vraag of een vorderingsrecht
bestaat – het recht toepasselijk te verklaren van de plaats waar het fonds is gestort. Deze
kwestie is echter nog in beweging en daarom lijkt het juist de internationale ontwikkelingen
af te wachten, met name ten aanzien van de “Convention on Limitation of Liability for
Maritime Claims” (Londen, 19 november 1976).’

Uit de brief van de NVZV aan de Minister van Justitie van 20 maart 198715 blijkt
dat de NVZV eveneens de opvatting aanhangt dat de beperking van aansprakelijkheid
buiten de Wet conflictenrecht zeerecht moet worden gehouden. In de brief is gesteld:

‘Het ter advisering toegezonden concept-wetsvoorstel bevat in art. 8 een regel terzake van
beperking van aansprakelijkheid waarbij – kort gezegd toepasselijk wordt verklaard het
recht van het land waar het fonds is gestort.
De voorgestelde regeling verdient geen bijval.
In de eerste plaats kan de alzijdig geformuleerde, d.w.z. niet uitsluitend op het Nederlandse
recht te betrekken – regel niet toegepast worden in het geval er in het geheel géén fonds
gestort wordt. Daargelaten in hoeverre onder – met name – het Verdrag inzake beperkte
aansprakelijkheid van 1976 een verplichting bestaat tot het storten van fonds, men moete
toch bij het opstellen van een alzijdige regel als thans in art. 8 voorkomt, rekening houden
met de reële – mogelijkheid dat in niet-verdragsstaten een recht tot beperking van aanspra-
kelijkheid bestaat zonder verplichting tot het storten van fonds. In die situaties kan de regel
van art. 8 in het geheel niet toegepast worden.
In de tweede plaats dient opgemerkt te worden dat de redactie te eng is. Het gaat immers,
reeds onder het thans geldende recht, niet, zoals de tekst suggereert, uitsluitend om “eige-
naars van schepen” doch tevens om beperking van aansprakelijkheid van o.m. de reder,
de bevrachter en de huurder van een schip. Nu aangenomen mag worden dat Nederland
het Verdrag van 1957 zal opzeggen en partij zal worden bij het Verdrag van 1976, kan
ervan worden uitgegaan dat de kring van tot beperking gerechtigden nog verder zal worden
uitgebreid. Het gesignaleerde gebrek in de formulering wordt wellicht opgeheven door
de bepaling van art. 8 lid 2 sub c (het op de beperking van aansprakelijkheid toepasselijke
recht bepaalt wie zich op de beperking kunnen beroepen), doch minstens genomen dient
de elegantie van een en ander te worden betwijfeld. Tenslotte merkt de concept-Memorie

11 Zie het deel betreffende aanvaring en onrechtmatige daad.
12 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 14 (MvT).
13 Zie het advies van de Staatscommissie voor het IPR in de bijlage bij de MvT, nr. 5, p. 8 en MvA

bij wetsvoorstel 21 054 (de Wet conflictenrecht zeerecht), nr. 7, p. 7.
14 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 8-9.
15 Brief van de NVZV aan de Minister van Justitie van 20 maart 1987, p. 4-6.
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van Toelichting terecht op dat, gelet op de in de verdragen vervatte regelingen, de voor-
gestelde verwijzingsregel niet vaak zal worden toegepast. Vele vragen worden beantwoord
door het Verdrag van 1976. Op sommige punten zal door uitlegging moeten worden
vastgesteld welke precies de “scope” van dat Verdrag is. Hierop dient niet vooruitgelopen
te worden. Ook dient afgewacht te worden of er – meer dan tot nu toe – behoefte bestaat
een conflictenregel als vervat in art. 8.
Vraag men zich nu af of de voorgestelde conflictenregel – afgezien van het bovenstaande,
essentiële opmerkingen – wenselijk is, dan moet de conclusie luiden dat de eerdergenoemde
Staatscommissie met recht heeft gesteld dat deze aangelegenheid nog in beweging is en
dat het daarom beter lijkt de internationale ontwikkelingen af te wachten. Dit geldt ook
t.a.v. de inhoud van een eventuele conflictenregel.
In het buitenland worden in hoofdzaak twee stelsels verdedigd:
a. (eerste stelsel). Aangezien uit de ter verdeling aanwezige middelen (hier voor het gemak
als “fonds” aan te duiden schuldeisers moeten worden voldaan wier rechten door verschil-
lende rechtsstelsels beheerst kunnen worden, is het niet mogelijk op elk van die schuldeisers
zijn eigen recht (d.w.z. de “lex causae” van zijn vordering) toe te passen, althans zal een
zodanige werkwijze zeer licht tot de conclusie leiden dat het niet mogelijk is aan alle
rechtsstelsels tegelijk “recht” te doen wedervaren. Men denke aan gevallen waarin een
aanvaringsdebiteur geconfronteerd wordt met zeer grote vorderingen niet alleen van het
“andere” schip maar ook van zijn eigen lading (en eventueel bemanning of passagiers).
Een “neutraal” rechtsstelsel moet dan de oplossing brengen. Dit zal dan wel zijn de “lex
fori”, d.w.z. het recht van het land, waar de verdeling van het fonds plaats vindt. Het hier
genoemde stelsel wordt, zij het slechts impliciet, toegepast in Engeland. Opmerking verdient
dat het eerdergenoemde C.M.I.-Ontwerp betreffende de aanvaring uitdrukkelijk de beperking
van aansprakelijkheid niet regelt.
b. (andere stelsel). Beperking van aansprakelijkheid is, naar uit de term reeds valt af te
leiden, een vraag van aansprakelijkheid. Alle vragen van aansprakelijkheid dienen door
hetzelfde recht te worden beantwoord (de “lex causae”). Het tegenovergestelde stelsel is
niet alleen dogmatisch onjuist, het leidt ook tot talrijke qualificatie- en afgrenzingsvragen.
Deze kunnen in verschillende landen op verschillende wijzen worden beantwoord, met het
mogelijke verdere gevolg dat één en dezelfde vraag (bijvoorbeeld de gronden voor ontheffing
van aansprakelijkheid) tussen dezelfde partijen tweemaal onderzocht wordt, met kans op
verschillende uitkomst, namelijk eerst door de rechter van land A die over bijvoorbeeld
de aanvaring oordeelt en vervolgens door de rechter van land B waar de beperkingsproce-
dure speelt. Het hier (sub b) uiteengezette stelsel wordt, na een lange jurisprudentiële
ontwikkeling, thans overheersend geacht in de Verenigde Staten.
Samenvattend: een regeling van het onderwerp in een Nederlandse wet op het internationaal
privaatrecht komt onnodig en zelfs onwenselijk voor (vgl. Puttfarken, Beschränkte Reeder-
haftung, 1981, p. 158: “A traditional choice of law rule (…) is not only superfluous but
harmful to the functioning of the institution”); de voorgestelde regeling is bovendien als
zodanig niet aanvaardbaar.’

Met de NVZV ben ik van mening dat de verwijzing naar het recht van de staat waar
het fonds is gevormd geen oplossing biedt voor situaties waar (nog ) geen fonds is
gevormd.

De vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer stelde een paar jaar later
in haar voorlopig verslag van 12 maart 1991 de vraag waarom de beperking van
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aansprakelijkheid niet in de Wet conflictenrecht zeerecht is opgenomen.16 In de
Memorie van Antwoord reageert de minister in overeenstemming met de adviezen
van de Staatscommissie en de NVZV, als volgt op de gestelde vraag:

‘Het onderwerp van de beperking van aansprakelijkheid is niet opgenomen onder art. 7.
Dit onderwerp wordt geregeld in verdragen die materiele rechtsunificatie op dit stuk beogen
te bewerkstelligen en waarbij vele staten partij zijn. In de eerste plaats het Verdrag van
Brussel van 10 oktober 1957 betreffende de beperking van aansprakelijkheid van eigenaars
van zeeschepen (Trb. 1958, 46), opgevolgd door het Verdrag van Londen van 19 november
1976 betreffende de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb.
1980, 23) dat op 1 september 1990 voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking is
getreden. Het is zeer de vraag of een regel van internationaal privaatrecht naast de
verdragsregeling(en) veel zin heeft. In het advies van de Staatscommissie wordt terughou-
dendheid op dit punt bepleit. In het advies van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en
Vervoersrecht van 20 maart 1987 wordt veel aandacht aan het onderwerp besteed. De
conclusie luidt dat een regeling van het onderwerp in een Nederlandse wet onnodig en
zelfs onwenselijk voorkomt, minister Korthals Altes heeft zich aan deze adviezen gelegen
laten liggen en geen bepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Ik zie geen aanleiding om
op dit mijns inziens verantwoorde standpunt terug te komen.’

8.3.3 Conclusie ten aanzien van de Wet conflictenrecht zeerecht

Uit de hierboven uiteengezette Parlementaire Geschiedenis van art. 7 Wet conflicten-
recht zeerecht blijkt dat de beperking niet in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is
opgenomen omdat men de ontwikkelingen op het terrein van de eenvormige regels
wilde afwachten. Inmiddels is echter duidelijk dat de eenvormige regels uit het
Londens Limitatieverdrag van 1976 de beperking van aansprakelijkheid niet uitputtend
regelen tengevolge van de uitsluitingsbepalingen in art. 3 en voorts afwijkingen
mogelijk maakt tussen het recht van verdragstaten als gevolg van art. 10 betreffende
verplichte fondsvorming en art. 18 betreffende de beperking van aansprakelijkheid
voor wrak- en ladingopruimingskosten. Geconcludeerd moet worden dat er geen
speciale gecodificeerde Nederlandse zeerechtelijke conflictregel in de Wet conflicten-
recht zeerecht staat die het toepasselijke recht op de beperking van aansprakelijkheid
aanwijst in de situaties dat de eenvormige beperkingsverdragen geen oplossing bieden.

16 Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 6, p. 2. De vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer
stelt: ‘De commissie meende een bepaling te missen waarin wordt vastgelegd welk recht van
toepassing is op de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.’
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8.4 Commune conflictregels voor global limitation uit de periode voor de
inwerkingtreding van de WCOD

Schadee en Barendsen-Cleveringa17 schrijven in hun bewerking van Cleveringa’s
handboek Zeerecht18:

‘Buiten het toepassingsgebied van het verdrag is het de vraag, naar welke wet men moet
oordelen over de beperkte redersaansprakelijkheid. Veelal vindt men de van de nationaliteit
van het schip de meest aangewezene, maar volkomen gemeengoed is deze oplossing niet
en in aanvaringszaken is zij niet aannemelijk.’

In de Nederlandse jurisprudentie was het gebruikelijk om, indien de aansprakelijkheid
voortvloeide uit een schadeveroorzakend incident in territoriale wateren, de lex loci
delicti op de beperkingsvraag toe te passen.19 Indien het schadeveroorzakende feit
zich voordeed op volle zee, werd de lex fori op de beperkingsvraag toegepast.20 In
de jurisprudentie werd onder voorwaarden een uitzondering op deze regels erkend
indien de gevolgen zich uitsluitend of in overwegende mate in een andere rechtssfeer
dan van de lex causae voordeden, bijvoorbeeld doordat beide schepen onder dezelfde
vreemde vlag voeren en de eigenaren in datzelfde land gevestigd waren. Slechts zeer
zelden werd echter geoordeeld dat van een dergelijke gevolgenuitzondering in een
concreet geval sprake was.21

8.5 De Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD) en Rome II

8.5.1 Inleiding

Geconstateerd is dat de eenvormige beperkingsverdragen waarbij het Koninkrijk der
Nederlanden partij is, dat zijn onder meer het Londens Limitatieverdrag en het CLC-
verdrag, drie situaties ongeregeld laten. Dat is in de eerste plaats de beperking van
aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten en in de tweede plaats de
beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling buiten de territoriale wateren of

17 Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 9.
18 Cleveringa 1961, p. 231.
19 Hof Den Haag 24 juni 1966, S&S 1966, 81 (Majorian/Gloria); Hof Den Haag 24 oktober 1986,

NJ 1988, 457, NIPR 1988, 514, Hof Den Haag 29 april 1988, S&S 1988, 93 (Mr Cornelis W. Kroes);
Rb. Dordrecht 26 april 1989, S&S 1990, 120 (Vo-Tank/Interlude); Hof Den Haag 26 september
1989, S&S 1990, 117 (Westhinder/Falco); Hof Den Haag 5 juni 1990 (Rich Duke/Neddrill); Rb.
Rotterdam 20 juli 1990, S&S 1991, 7 (Merawi/Jag Jiwan); Rb. Rotterdam 12 juli 1990, gepubliceerd
bij Hof Den Haag 20 november 1990, S&S 1991, 5 (Aquila). Zie onder meer: Meijers, noot onder
HR 22 juni 1928, NJ 1928, 1486; Dubbink, De onrechtmatige 1947, p. 123-125; Korthals Altes
1967, p. 909-916 en 937-946.

20 Rb. Rotterdam 8 april 1969, NJ 1969/486 (Torrey Canyon); Rb. Amsterdam 29 februari 1984, S&S
1984, 108 (Kiel BX794/Onderneming I SCH90).

21 Rb. Rotterdam 3 november 1970, S&S 1971, 55 (Kloosterdijk/Oosterburgh).
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de EEZ van een staat die partij is bij het CLC-verdrag. In de derde plaats verschilt
het nationale recht van staten ten aanzien van de vraag of fondsvorming verplicht
is onder het Londens Limitatieverdrag. Voor deze situaties dient het toepasselijke
beperkingsrecht te worden aangewezen aan de hand van conflictregels. Het toepasselij-
ke recht op de aansprakelijkheid voor olievervuiling buiten de territoriale wateren
of de EEZ van een staat die partij is bij de CLC, het toepasselijke recht op de aanspra-
kelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten en het toepasselijke recht op de
fondsvorming bepaalt de Nederlandse rechter aan de hand van de conflictregels uit
de WCOD. In de nabije toekomst zullen de conflictregels uit Rome II de conflictregels
uit de WCOD vervangen. Onderzocht wordt of de conflictregels uit de WCOD ook
het toepasselijke recht aanwijzen op de beperking van deze aansprakelijkheid.

8.5.2 Toepasselijkheid van de conflictregels uit de WCOD op global limitation

In tegenstelling tot art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt in de WCOD de beperking
van aansprakelijkheid wel met zoveel woorden genoemd als een van de onderwerpen
waarop de conflictregels het toepasselijke recht aanwijzen. In art. 7 aanhef en sub
b van de WCOD is gesteld:

‘Het op grond van art. 3-6 toepasselijke recht bepaalt in het bijzonder:
(b) de gronden voor uitsluiting, beperking en verdeling van de aansprakelijkheid.’

Op grond van dit artikel is de lex causae toepasselijk op de beperking van aansprake-
lijkheid. Het op de aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad toepasselijke recht
beheerst ook de beperking van aansprakelijkheid. De regels uit de WCOD zullen kort
in herinnering worden geroepen om te weten welk recht ingevolge de WCOD op de
aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad toepasselijk is. De hoofdregel uit de
WCOD luidt dat de lex loci delicti toepasselijk is op de internationale onrechtmatige
daad. Indien de locus delicti zich echter bevindt aan boord van een schip op volle
zee geldt de lex registrationis van dat schip. De lex loci delicti of de lex registrationis
zijn echter niet van toepassing indien sprake is van een geldige rechtskeuze, de
gevolgenuitzondering of accessoire aanknoping.

8.5.3 Voldoen de conflictregels uit de WCOD aan de eisen die het bijzondere
karakter van global limitation stelt aan het conflictenrecht?

De conflictregels uit de WCOD en Rome II wijken gedeeltelijk af van de commune
Nederlandse conflictregels voor global limitation zoals die voor de inwerkingtreding
van de WCOD golden. De conflictregels uit de WCOD leiden net als het commune
conflictenrecht van voor de WCOD tot de toepasselijkheid van de lex loci delicti op
de beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling in de territoriale wateren van
een staat die geen partij is bij de CLC en op de beperking van aansprakelijkheid voor



478 8 – Conflictregels voor global limitation

opruimingskosten in territoriale wateren. De conflictregels uit de WCOD leiden echter
tot de toepasselijkheid van de lex registrationis in plaats van de lex fori op de beper-
king van aansprakelijkheid voor olievervuiling op volle zee anders dan in de EEZ
van een staat die partij is bij de CLC en op de beperking van aansprakelijkheid voor
wrak- en ladingopruimingskosten op volle zee. Bij zowel olievervuiling als opruimings-
kosten is het niet erg waarschijnlijk dat sprake is van een rechtskeuze, gevolgenuitzon-
dering of accessoire aanknoping.

De doelmatigheid en de rechtvaardigheid van de toepassing van de lex loci delicti
op global limitation
De toepassing van de lex loci delicti op de global limitation van vorderingen die
voortvloeien uit olievervuiling of opruimingskosten in territoriale wateren heeft als
voordeel dat de aansprakelijkheid en de beperking daarvan door een rechtsstelsel
worden beheerst. De Nederlandse rechter zal op de beperking van aansprakelijkheid
voor opruimingskosten in Nederlandse territoriale wateren Nederlands recht toepassen
met als gevolg dat de schuldenaar een apart wrakkenfonds moet instellen alvorens
hij gerechtigd is tot beperking van zijn aansprakelijkheid. Indien de Nederlandse
rechter bevoegd is te oordelen over de buitencontractuele aansprakelijkheid voor
olievervuiling in de territoriale wateren van een staat die geen partij is bij de CLC
zal hij op grond van de WCOD daarop het recht van die staat als lex loci delicti daarop
toepassen. Op grond van de WCOD moet de Nederlandse rechter op de global limita-
tion van de aansprakelijkheid voor zowel de buitencontractuele als de contractuele
vorderingen de lex loci delicti toepassen. Een merkwaardig aspect van de toepasselijk-
heid van de lex loci delicti op global limitation is dus dat een conflictregel voor de
onrechtmatige daad wordt toegepast op de beperking van aansprakelijkheid van een
contractuele vordering. Een ander gevolg van de toepasselijkheid van de lex loci delicti
doet zich voor ingeval van olievervuiling in de territoriale wateren van een staat die
geen partij is bij het CLC-verdrag. De Nederlandse rechter kan in dat geval niet art.
10a WAOT toepassen maar moet het recht toepassen van de staat in wiens territoriale
wateren de olievervuiling zich heeft voorgedaan. Indien dat nationale recht geen recht
op beperking voor olievervuiling wordt geboden, is de aansprakelijkheid onbeperkt.
Tot slot wordt door de toepasselijkheid van de lex causae op de beperking van aanspra-
kelijkheid het belang dat Nederland hecht aan verplichte fondsvorming miskend.
Nederland heeft ten aanzien van art. 10 LLMC bewust gekozen voor verplichte
fondsvorming teneinde meer bescherming te bieden aan de schuldeisers van degene
die gerechtigd is zijn aansprakelijkheid te beperken. Een doelmatige en rechtvaardige
conflictregel voor global limitation erkent het belang van een balans tussen de belangen
van de schuldeiser en de belangen van de schuldenaar. Nu Nederland, met Japan,
een van de weinige staten is waar fondsvorming op grond van het Londens Limitatie-
verdrag verplicht is, is de toepasselijkheid van de lex loci delicti niet doelmatig en
rechtvaardig.
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De doelmatigheid en de rechtvaardigheid van de toepassing van de lex registrationis
op global limitation
Voor de toepassing van de lex registrationis op de global limitation van de aansprake-
lijkheid voor vorderingen die voortvloeien uit olievervuiling of wrakopruiming op
volle zee geldt als argument dat het leidt tot de toepasselijkheid van hetzelfde recht
op de aansprakelijkheid en de beperking daarvan. Ten aanzien van contractuele
vorderingen geldt deze toepassing van hetzelfde recht op de aansprakelijkheid en de
beperking echter niet. In dat geval wordt de aansprakelijkheid beheerst door de lex
causae van de overeenkomst en de beperking van aansprakelijkheid door de lex
registrationis. Een belangrijk bezwaar tegen de toepassing van de lex registrationis
op de global limitation is dat de voorwaarden voor beperking en de limieten uit het
recht van de vlaggestaat van het schadeveroorzakende schip gelden. Indien het schade-
veroorzakende schip dus is geregistreerd in een staat in wiens nationale recht hele
lage aansprakelijkheidslimieten bestaan, is de kans dat de schuldeisers hun vorderingen
krijgen voldaan zeer klein. De toepasselijkheid van de lex registrationis op global
limitation kan daardoor negatief uitpakken voor de Nederlandse Staat wanneer die
een gevaarlijk wrak opruimt net buiten de Nederlandse territoriale wateren en voor
de personen die schade hebben geleden van olievervuiling op volle zee buiten de EEZ
van een staat die partij is bij het CLC-verdrag.

8.5.4 Redenen voor de toepasselijkheid van de conflictregels uit de WCOD op global
limitation

Geconcludeerd kan worden dat de huidige conflictregel die voor de global limitation
van aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een incident op volle zee verwijst
naar de lex registrationis afwijkt van het Nederlandse commune conflictenrecht voor
global limitation zoals dat voor de WCOD gold. Geconstateerd is ook dat de toepasse-
lijkheid van de lex registrationis tot een onrechtvaardig verwijzingsresultaat kan leiden
doordat de belangen van de personen die schade hebben geleden naar aanleiding van
een wrakopruiming of olievervuiling op volle zee onvoldoende in acht worden geno-
men. Tenslotte is geconstateerd dat Nederland er belang aan hecht dat fondsvorming
verplicht is. Dit belang wordt niet gediend door de toepasselijkheid van de lex loci
delicti of de lex registrationis. De vraag die daarom rijst, is wat de redenen zijn
geweest van de ingevolge de WCOD toepasselijkheid van de lex loci delicti of de
lex registrationis op global limitation.

Uit de Parlementaire Geschiedenis22 bij de WCOD is niet af te leiden wat de
ratio is van de toepasselijkheid van de verwijzingsregels voor de aansprakelijkheid
voor de onrechtmatige daad op de beperking van aansprakelijkheid. Deze ratio is echter
wel te achterhalen als naar de oorsprong van de WCOD wordt gekeken. Art. 7 van

22 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. A, B en 1-3, Kamerstukken II 1999/2000, 26 608, nr. 4,
Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5 en Kamerstukken I 2000/01, nr. 243.
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de WCOD, en in navolging daarvan ook art. 11 aanhef en sub b van Rome II,23 zijn
namelijk overgenomen uit art. 11 van de ‘Preliminary Draft Convention on the Law
Applicable to Contractual and Non-Contractual Obligations’24 uit 1972 (verder: het
Ontwerp van 1972). In het Ontwerp uit 1972 staat in art. 11:

‘The law applicable to non-contractual obligations under Article 10 shall determine in
particular:
(…)
(2) the grounds for exemption from liability, any limitation of liability and any apportion-
ment/division of liability; (…)’

Dit Ontwerp van 1972 is uiteindelijk niet in zijn geheel tot verdrag geworden, alleen
de regels voor contractuele verbintenissen zijn tot verdrag geworden in het EVO. Een
analyse zal plaatsvinden van de waardering van art. 11 van het Ontwerp van 1972
dat zijn weg in de WCOD en in Rome II heeft gevonden. Deze analyse vindt plaats
om een antwoord te kunnen geven op de vraag of die bepaling wel functioneel is bij
toepassing op de global limitation in het zeerecht.

Selvig25 heeft op de toepasselijkheid van het Ontwerp van 1972 op maritieme onrecht-
matige daden ernstige kritiek geuit, onder meer op de toepasselijkheid op de beperking
van aansprakelijkheid. Een van deze door Selvig genoemde kritiekpunten ten aanzien
van het Ontwerp van 1972 bestaat alleen als het Brussels Beperkingsverdrag van 1957
van toepassing is.26 Een aantal andere kritiekpunten is echter ook blijven bestaan
na de inwerkingtreding van het Londens Limitatieverdrag van 1976. In de eerste plaats
heeft de toepassing van de lex causae tot gevolg dat er een onderscheid in het toepasse-
lijke beperkingsregime ontstaat afhankelijk van de vraag of het incident waaruit de
aansprakelijkheid is ontstaan binnen territoriale wateren of op volle zee plaatsvond.
In de tweede plaats leidt de toepassing van de lex causae op global limitation tot grote
problemen. Bij een verscheidenheid aan vorderingen ontstaat dan namelijk de niet-
werkbare situatie dat verschillende beperkingsregimes tegelijkertijd van toepassing
zijn. Tenslotte is de toepasselijkheid van de lex loci delicti, in het geval het schadever-
oorzakende incident in territoriale wateren plaatsvond, op contractuele vorderingen

23 In art. 11 aanhef en sub b van Rome II is gesteld: ‘Het recht dat ingevolge art. 3-10 van deze
verordening op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is, beheerst met name: (b) de gronden
tot uitsluiting van aansprakelijkheid, alsook de beperking en verdeling van aansprakelijkheid.’

24 EG Document Nr. XIV/398/72 Rev.: 1; zie ook: RabelsZ 38 (1974) p. 211-219 en WPNR 1973,
p. 227-230 en 1974, p. 417-420 (in het Nederlands). Zie over het Ontwerp van 1972 ook deel II
betreffende aanvaring en onrechtmatige daad.

25 Selvig 1975, p. 195-205.
26 Dit betreft de kritiek dat tengevolge van het feit dat de rechters van de verdragsstaten waarvoor

het verdrag van 1957, op grond van art. 7 lid 2 van dat verdrag, geen universeel formeel toepassings-
gebied heeft, andere conflictregels hanteren dan de rechters van Staten waarvoor het verdrag wel
universeel formeel van toepassing is. Het LLMC 1976 verdrag heeft echter voor alle verdragsstaten
een universeel formeel toepassingsgebied.
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onwenselijk. Selvig27 stelt voor het ontwerp van 1972 daarom niet toepasselijk te
laten zijn op de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen. Hij stelt
daartoe:

‘To this writer the observations above suggest that the principle that the law applicable
to the basis of liability shall also govern the limitation of liability (EEC Draft article 11)
is irreconcilable with the system of global limitation recognized in the 1957 Convention
or similar national legislation. Nor is it justified always to apply the lex loci delicti rule
or other rules of EEC Draft article 10 to determine applicable law as regards global
limitation; as pointed out, the lex fori or the law of the flag has usually been held to govern
questions of shipowners’ limitation of liability. Consequently, an exception should be
inserted in the EEC Draft to make it clear that the Draft does not apply to limitation of
shipowners’ liability. It is no answer to refer to the Draft article 27 as preserving the lex
fori rule of the Convention of 1957, because, as we have seen, that principle has not been
fully implemented, for instance, in the legislation of the Federal Republic of Germany.’

Selvig maakt hiermee duidelijk dat het bijzondere karakter van de global limitation
tot gevolg heeft dat de conflictregels die worden gehanteerd voor de aansprakelijkheid
zelf niet zonder meer kunnen worden toegepast op de global limitation.28

Volgens Selvig zou het Ontwerp van 1972 de toepassing op de beperking van
aansprakelijkheid van de scheepseigenaar daarom moeten uitsluiten. Selvig stelt dat
in plaats van de lex causae de toepassing van de lex fori of de lex registrationis
daarvoor gebruikelijk is.

Ondanks de bovenstaande kritiek op art. 11 van het Ontwerp van 1972 is in het
voorstel van de Commissie de toepasselijkheid van Rome II op global limitation niet
uitgesloten. Helaas dient dus geconstateerd te worden dat bij het ontwerpen van de
WCOD en Rome II de waarschuwing van Selvig om de conflictregels voor de aanspra-
kelijkheid uit onrechtmatige daad niet op het bijzondere instituut van de global
limitation toepasselijk te doen zijn, niet is opgemerkt.

8.5.5 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van de
toepassing van de conflictregels uit de WCOD op global limitation

Geconcludeerd moet worden dat de huidige conflictregels voor de global limitation
zoals die zijn neergelegd in de WCOD geen rechtvaardig en doelmatig verwijzings-
resultaat geven omdat ze niet voldoen aan de eisen die global limitation aan het
conflictenrecht stelt. De huidige conflictregels voldoen namelijk in verschillende
situaties niet aan de eis dat er een balans moet zijn tussen de belangen van de schulde-
naar en de belangen van de schuldeisers. In de eerste plaats kan de toepasselijkheid
van de lex registrationis op de beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en lading-
opruimingskosten op volle zee de (Nederlandse) schuldeisers in belangrijke mate

27 Selvig 1975, p. 204.
28 Zie ook de conclusies van A-G Srikwerda in de Sylt zaak en de Volvox Hollandia zaak.
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duperen. In de tweede plaats kunnen door de toepasselijkheid van de lex loci delicti
op olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van een staat die partij is bij het CLC-
verdrag en op olievervuiling in de territoriale wateren van een staat die geen partij
is bij het CLC-verdrag leemtes in het beperkingsrecht ontstaan omdat niet alle staten
de leemte tussen het Londens Limitatieverdrag en het CLC-verdrag hebben opgevuld
door middel van nationaal recht zoals Nederland wel heeft gedaan in art. 10a WAOT.
Tenslotte houdt de lex causae geen rekening met het belang dat Nederland met het
oog op de bescherming van de schuldeisers hecht aan verplichte fondsvorming.

8.6 Alternatieven voor de lex loci delicti en de lex registrationis als conflict-
regels voor global limitation

8.6.1 Inleiding

Geconstateerd is dat de lex loci delicti en de lex registrationis onvoldoende rekening
houden met het bijzondere karakter van global limitation en als gevolg daarvan geen
rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresultaat opleveren. Een antwoord wordt gezocht
op de vraag of er andere conflictregels bestaan, bijvoorbeeld de conflictregels zoals
die golden in het commune Nederlandse conflictenrecht in de periode voor de WCOD,
die beter voldoen aan de eisen die global limitation stelt aan het conflictenrecht. Uit
overzichten van het conflictenrecht van verschillende staten met betrekking tot de
beperking van aansprakelijkheid die door Pineus en Röhreke29 in 1984 en door Griggs
en Williams in 1998 zijn samengesteld, komt een veelzijdig beeld naar voren. Zowel
het toepasselijke recht op de aansprakelijkheid zelf,30 de lex fori,31 de lex registra-
tionis32 als mengvormen33 van deze voornoemde conflictregels blijken in de verschil-

29 Pineus en Röhreke 1984, p. 4. Zij stellen: ‘In the 1965 edition, attention was drawn to the role of
conflict of law rules for the determination of the law applicable to foreign vessels. If the limitation
rules were the same everywhere, a survey of this kind would be superfluous. But since they are
not, the conflict of law problem will be of importance for any forum shopping that will survive until
there is uniformity. Accordingly, we try to assess the law applicable to the limitation of liability.
If the law of limitation is held to be procedural, it may follow the lex fori; if it is regarded as
substantial, it may follow the law to be applied to liability. In the latter case it may be lex loci delicti
or the law of the flag or also lex fori. From the answers we have received it will be seen that the
laws vary to quite an extent.’

30 Argentinië, België; Chili; Portugal; Singapore.
31 Australië, Brazilië, China, Finland, Frankrijk, Liberia, Mexico, Noorwegen, Pakistan, Spanje, Verenigd

Koninkrijk, Zuid-Afrika. In China is deze conflictregel met zoveel woorden in de Maritime Code
van 1992 neergelegd. In art. 275 van die wet is gesteld: ‘The law of the place where the court hearing
the case is located shall apply to the limitation of liability for maritime claims.’ Zie: Li 1996, p.
393-405; Chen 2001, p. 132-137; Li en Ingram, Maritime Law and Policy in China, 2002, p. 8-19;
zie voor de tekst van de ipr-artikelen uit de Chinese maritieme code: Chen, 2001, p. 108-109.

32 Griekenland, Italië, Japan, Filippijnen, Voormalig Joegoslavië (tenzij Joegoslavische recht strenger
is in welk geval dat recht geldt); Kroatië (tenzij Kroatische recht strikter is), Rusland en Venezuela.

33 Colombia en Egypte (lex loci delicti en lex fori); Duitsland, Peru en Zwitserland (lex loci delicti
en lex registrationis).
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lende landen voor te komen. In deze paragraaf zal een oordeel worden gegeven over
de toepassing van het recht van de staat waar het beperkingsverzoek wordt ingesteld
(de lex fori) en het nauwst verbonden recht op de global limitation. Allereerst wordt
echter een antwoord gegeven op de vraag of de Nederlandse rechter de Nederlandse
regelingen inzake de global limitation voor wrak- en ladingopruimingskosten en voor
olievervuiling buiten het geografische verdragsgebied van het CLC-verdrag niet altijd
moet toepassen omdat deze regels als voorrangsregels moeten worden beschouwd.

8.6.2 Zijn art. 8: 755 lid 1 sub c BW en art. 10a WAOT als voorrangsregel te
beschouwen?

Indien de Nederlandse regeling inzake de global limitation van aansprakelijkheid voor
opruimingskosten en voor olievervuiling buiten het verdragsgebied van de CLC als
voorrangsregels zouden kunnen worden aangemerkt, zouden alle problemen waartoe
toepassing van de conflictregels uit WCOD op global limitation aanleiding geeft, zijn
opgelost.

Voorrangsregels zijn regels van semi-publiekrecht.34 Daarbinnen bestaan twee
categorieën regels. In de eerste plaats gaat het om regels die een bepaalde groep
(economisch) zwakkere personen, zoals werknemers of consumenten, beogen te
beschermen. De regels betreffende global limitation vallen in ieder geval niet onder
deze categorie. In de tweede plaats zijn er regels die in privaatrechtelijke rechtsverhou-
dingen ingrijpen om bepaalde publieke belangen pogen te beschermen, zoals het milieu
of de arbeidsmarkt. Regels waarin het recht op global limitation wordt geboden, beogen
inderdaad een publiek belang te beschermen bestaande uit het (voort)bestaan van
zeescheepvaart. Het bieden van een recht op global limitation grijpt daartoe in op
een privaatrechtelijke rechtsverhouding tussen de scheepseigenaar en zijn schuldeisers
teneinde het publieke belang inhoudende dat de zeescheepvaart blijft bestaan, te
beschermen.35 Mijns inziens kunnen de Nederlandse regels waarin het recht op global
limitation echter niet als voorrangsregels worden. Bij voorrangsregels zoals milieuwet-
geving wordt ingegrepen in een privaatrechtelijke rechtsverhouding om direct het
publieke belang bij bescherming van milieu te dienen.

Anders dan bij milieuwetgeving of monetaire wetgeving dient global limitation
dient naar Nederlands recht door de verplichte fondsvorming in de eerste plaats te
zorgen voor een balans tussen de belangen van de scheepseigenaar en de schuldeisers.
Pas als gevolg daarvan wordt het belang van de zeescheepvaart gediend en pas als
gevolg daarvan wordt het algemene publieke belang bij het bestaan van zeescheepvaart
gediend. Nu bescherming van het publieke belang pas op het tweede plan staat, kan
de in Boek 8 BW neergelegde regeling inzake global limitation mijns inziens niet
als voorrangsregel kan worden aangemerkt. Als gevolg daarvan blijven conflictregels
nodig ter aanwijzing van het Nederlandse recht of een ander nationaal recht waarin

34 Van Rooij 1976; Strikwerda 1978; Strikwerda 2005, p. 68-75.
35 Zie ook over de ratio van het bestaan van global limitation het eerste hoofdstuk van dit deel.
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een oplossing wordt geboden voor de beperking van aansprakelijkheid voor oprui-
mingskosten en voor olievervuiling buiten de territoriale wateren of de EEZ van een
staat die partij is bij het CLC-verdrag.

8.6.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex fori op global
limitation

In het Nederlandse commune conflictenrecht voor de inwerkingtreding van de WCOD
werd de lex fori toegepast op de beperking van aansprakelijkheid voor incidenten
op volle zee. De lex fori wordt nog steeds in een aantal belangrijke maritieme staten36

op global limitation toegepast. Aan de toepassing van de lex fori kleven niet de
bezwaren die zijn genoemd bij de toepassing van de lex registrationis zoals voor-
geschreven door de WCOD. Onderzocht wordt of het ten aanzien van de global
limitation aanbeveling verdient terug te keren naar het commune conflictenrecht van
voor de WCOD.

De lex fori voldoet aan de eerste eis die global limitation aan het conflictenrecht
stelt inhoudende dat alle vorderingen door een rechtsstelsel worden beheerst zodat
geen onduidelijkheid kan ontstaan over de toepasselijke aansprakelijkheidslimiet voor
alle vorderingen gezamenlijk.

Voor de toepassing van de lex fori pleiten enkele sterke argumenten van praktische
aard die maken dat de lex fori ook voldoet aan de tweede eis die global limitation
aan het conflictenrecht stelt. Door toepassing van de lex fori door de Nederlandse
rechter worden de belangen van de schuldeisers namelijk beter behartigd dan bij
toepassing van de lex registrationis. In de eerste plaats wordt door de toepasselijkheid
van de lex fori het risico op de toepasselijkheid van zeer lage limieten uit de lex
registrationis op wrakopruimingskosten en olievervuiling op volle zee voorkomen.
In de tweede plaats zou door de lex fori ook toe te passen op olievervuiling in de
territoriale wateren van een staat die geen partij is bij het CLC-verdrag de aansprake-
lijkheid voor die olievervuiling niet meer onbeperkt zijn.

Een ander argument voor de lex fori is het feit dat daardoor de uniformiteit van
recht binnen een rechtsstelsel wordt gestimuleerd. Het nationale beperkingsrecht van
een staat bestaat namelijk in de meeste gevallen uit een implementatie van de regels
uit het beperkingsverdrag waarbij die staat partij is. De rechter van een staat die partij
is bij een van de beperkingsverdragen zal door de toepasselijkheid van de lex fori
hetzelfde beperkingsrecht toepassen op situaties die wel en situaties die niet onder
de eenvormige regels van de global limitatieverdragen vallen. Op situaties die wel
onder een (bijzonder) limitatieverdrag vallen past de Nederlandse rechter rechtstreeks
de beperkingsregels uit dat verdrag toe en op situaties die niet onder een van de
limitatieverdragen vallen, past de Nederlandse rechter dan de nationale beperkings-

36 Australië, Brazilië, China, Finland, Frankrijk, Liberia, Mexico, Noorwegen, Pakistan, Spanje, Verenigd
Koninkrijk en Zuid-Afrika.
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regels toe die overeenstemmen met het algemene beperkingsverdrag waar het Konink-
rijk der Nederlanden partij bij is.37

Als voornaamste bezwaar tegen de lex fori wordt genoemd dat het forumshopping
interessant maakt en daardoor de rechtszekerheid niet dient.38 Puttfarken39 probeert
dit argument tegen de lex fori te ontkrachten en stelt daartoe:

‘Mangelnde Eindeutigkeit ist der Hauptvorwurf gegen die lex fori. Ort der Klage und damit
das anwendbare Recht stehen noch nicht einmal nach dem Erreignis fest, endgultig erst
mit der Klage. Bei Anknupfung an einem unveränderlichen Anknupfungspunkt hintgegen
ist das anwendbare Recht von vornherein eindeutig bestimmt. Aber das ist das theoretische
Ideal des internationalen Privatrechts. Es könnte nur Wirklichkeit werden, wenn in allen
Ländern die gleiche Anknupfung gälte. Im Seerecht ist das aussichtslos; hier gelten unter-
schiedliche Anknupfungen, zugleich ist die Rechtsverfolgung international hochst beweglich.
Auch hier hängt im Ergebnis das anwendbare Recht von dem Ort der Klage ab. Das ist
– hier wie sonst – einer der Hauptgründe der Rechtsvereinheitlichung: das Abkommen tritt
an Stelle der unterschiedleichen Rechtsanwendungsregeln. Ist die eindeutige Auswahl unter
verschiedenen Rechten unmöglich, so beseitigen wir die Verscheidenheit. Wer daneben
noch mittels besonderer Anknupfung die ideale Einheitlichkeit kraft internationales Privat-
rechts verfolgt, behindert die – erstaunlich reale – Einheitlichtkeit kraft internationalen
Einheitsrecht. Anknupfung an das Recht des Reeders verlangt, daß wir ausländisches Recht
anwenden; darin ist sie der lex fori unterlegen. Das gilt schon für die Regelung in der
Sache: unser eigenes Recht kennen wir besser und können wir besser. Es gilt umso mehr,
als moderne Haftungsbeschränkungen eigene Verfahrensregeln haben, deren Anwendung
im Inland ein ungelostes Problem ist. Unser eigene Verteilungsordnung, im wesenlichen
vom Rechtspfleger anzuwenden, ist auf Anwendung ausländisches Rechts und Angleichung
an auslandisches Verfarhren keineswegs zugeschnitten. Im Vergleich zur Geltung des
Abkommens als lex fori spricht demnach nichts für das Recht des Reeders aber wenn die
lex fori ausscheiden soll, bleibt allein dieses.’

Met Puttfarken ben ik van mening dat ook andere conflictregels dan de lex fori geen
rechtszekerheid garanderen omdat in alle gevallen de situatie blijft bestaan dat elke
staat zijn eigen conflictregel kent. Omdat men van te voren niet weet welke rechter
over een eventueel beperkingsverzoek zal gaan oordelen weet men ook niet welke
conflictregel gehanteerd zal worden en daarmee evenmin welk beperkingsrecht toepas-
selijk zal zijn. Ongeacht welke conflictregel wordt gehanteerd, geldt echter dat een
bepaalde mate van rechtszekerheid wordt gegarandeerd indien voor het verkrijgen
van een beperkingsrecht wordt vereist dat fonds wordt gevormd en dat het vormen
van een dergelijk fonds wordt gevormd in een staat waar rechtsmiddelen jegens de
schuldenaar zijn ingesteld. Zoals eerder gezegd worden in de CLC en het HNS-verdrag
deze eisen gesteld en geldt hetzelfde voor het Londens Limitatieverdrag indien ver-
dragsstaten gebruik maken van het stellen van een fondsverplichting op grond van
art. 10 LLMC. In dat geval bepalen de schuldeisers door de keuze van het forum of

37 Zie: art. 10a WAOT.
38 Kollewijn 1967; Korthals Altes 1967, p. 945-946.
39 Puttfarken 1981, p. 121.



486 8 – Conflictregels voor global limitation

de fora waar zijn hun vordering jegens de scheepseigenaar aanhangig maken in welke
staten de schuldenaar een recht op beperking kan verkrijgen. De schuldeisers hebben
op deze manier invloed op het toepasselijke limitatieregime. Indien in verschillende
staten wordt geprocedeerd, heeft de schuldenaar vervolgens het recht te kiezen in welke
van deze staten hij fonds wil vormen. Zowel schuldeisers als schuldenaar hebben dus,
indien fondsvorming verplicht is, invloed op het toepasselijke limitatieregime. Indien
in verschillende landen wordt geprocedeerd heeft echter geen van beide partijen een
beslissende stem in het toepasselijke beperkingsrecht. De schuldeisers beperken de
keuzemogelijkheden voor de schuldenaar maar de schuldenaar heeft de vrije keuze
tussen de fora die door de schuldeisers zijn uitgezocht door bij die fora rechtsmiddelen
in te stellen. Een dergelijke balans tussen de belangen van de schuldeisers en de
belangen van de schuldenaren is niet aanwezig in staten waar fondsvorming niet
verplicht is voor de verwezenlijking van het recht op beperking. Het feit dat de
schuldenaar ingeval van verplichte fondsvorming voor zijn keuze van de beperkings-
rechter afhankelijk is van de keuze van zijn schuldeisers voor de plaats waar zij
rechtsmiddelen jegens de schuldenaar hebben ingesteld en het feit dat als gevolg
daarvan de scheepseigenaar kan worden geconfronteerd met de toepasselijkheid van
een ander recht dan zijn eigen recht worden mijns inziens gerechtvaardigd doordat
de scheepseigenaar het inherente risico van de toepasselijkheid van een ander dan
zijn eigen recht heeft geaccepteerd door zich te mengen in een internationale wereld
als de zeescheepvaart.

8.6.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van het nauwst verbon-
den recht op global limitation

Na het inwerkingtreden van Rome II is het volgens het ontwerp zoals dat nu luidt,
mogelijk om op global limitation het nauwst verbonden recht toe te passen in plaats
van de lex loci delicti of de lex registrationis. Op deze manier kan een deel van de
onrechtvaardige verwijzingsresultaten als gevolg van de toepasselijkheid van de lex
registrationis op de beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimings-
kosten of op olievervuiling op volle zee worden voorkomen. Door toepassing van
het nauwst verbonden recht is het mogelijk dat een rechtsstelsel, zoals het Nederlandse,
toepasselijk is op grond waarvan de aansprakelijkheid voor olievervuiling buiten het
CLC-verdragsgebied kan worden beperkt en waarin ten aanzien van wrak- en lading-
opruimingskosten niet hele lage limieten gelden. Tegen de toepasselijkheid van het
nauwst verbonden recht op de global limitation bestaan echter ook belangrijke bezwa-
ren. In de eerste plaats voldoet deze conflictregel niet aan de eerste eis die global
limitation stelt aan het conflictenrecht. De vraag welk recht het nauwst is verbonden,
kan namelijk per vordering verschillen. In dat geval wijst de nauwst verbondenheid-
regel niet eenduidig aan welk limitatieregime toepasselijk is. Daarnaast wordt de
tweede eis die global limitation stelt aan het conflictenrecht niet gediend indien een
rechtsstelsel het nauwst is verbonden waarin de bescherming van belangen van de
schuldenaar en de schuldeiser niet in balans is. Een conflictregel voldoet niet aan deze
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tweede eis indien het verwijst naar een rechtsstelsel die onbeperkte aansprakelijkheid
kent voor olievervuiling buiten het verdragsgebied van de CLC en waarin lage limieten
bestaan voor aansprakelijkheid voor wrakopruiming op volle zee. Tot slot ontstaat
door de toepassing van het nauwst verbonden recht het bezwaar dat het mogelijk wordt
dat een persoon die voor de Nederlandse rechter een verzoek om beperking van zijn
aansprakelijkheid doet zonder een fonds te vormen, waardoor zijn schuldeisers voor
aanvang van de procedure geen zekerheid hebben omtrent het toepasselijke limitatie-
regime.

8.7 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van
de conflictregels voor global limitation

Geconcludeerd moet worden dat de conflictregels uit de WCOD het bijzondere karakter
van global limitation onvoldoende in acht nemen. Toepassing van de lex loci delicti
en de lex registrationis op de beperking van aansprakelijkheid voor opruimingskosten
en olievervuiling buiten het geografische toepassingsgebied van het CLC-verdrag leidt
als gevolg daarvan niet tot een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat. Daar-
naast kunnen staten hun keuze voor verplichte fondsvorming niet uitoefenen indien
de lex causae verwijst naar het recht van een staat waarvolgens fondsvorming niet
verplicht is. Het feit dat de huidige conflictregels voor global limitation zoals neer-
gelegd in de WCOD niet voldoen aan alle eisen die global limitation aan het conflic-
tenrecht stelt, heeft verschillende oorzaken. De conflictregels uit de WCOD zijn in
de eerste plaats niet speciaal ontworpen voor de beperking van aansprakelijkheid maar
voor de aansprakelijkheid zelf. Ten tweede zijn de huidige conflictregels niet speciaal
op het zeerecht toegesneden maar gelden zij voor alle rechtsgebieden en hebben zij
dus een algemeen karakter. Tenslotte zijn de conflictregels uit de WCOD ontworpen
met het oog op unit limitation in plaats van op de van een geheel ander karakter zijnde
global limitation. Deze drie omstandigheden zijn er debet aan dat de huidige Neder-
landse conflictregels voor de global limitation niet rechtvaardig en doelmatig zijn.
Ik zal daarom een aanbeveling doen voor een conflictregel die wel recht doet aan
het bijzondere karakter van de global limitation in het zeerecht.

De meest eenvoudige oplossing voor de gesignaleerde problemen met betrekking
tot de global limitation van de aansprakelijkheid voor wrakopruimingskosten op volle
zee en voor olievervuiling buiten de territoriale wateren of de EEZ van een CLC-Staat
zou bestaan uit het aanmerken van de Nederlandse regels inzake global limitation
van aansprakelijkheid als voorrangsregels. In dat geval zou de Nederlandse rechter
altijd de Nederlandse regels inzake de beperking van aansprakelijkheid voor wrakoprui-
ming en olievervuiling toepassen indien die hij door een scheepseigenaar wordt
verzocht om het recht zijn aansprakelijkheid te beperken voor door de Nederlandse
Staat gemaakte wrakopruimingskosten in Nederlandse territoriale wateren of op volle
zee of voor olievervuiling veroorzaakt buiten de territoriale wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij het CLC-verdrag. De regeling van de global limitation dient
echter niet te worden beschouwen als een voorrangsregel omdat het geen regeling
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van semi-publiekrecht is. Global limitation is een privaatrechtelijke regel die het
bijeffect heeft dat een publiek belang wordt gediend. Nu de oplossing voor de gesigna-
leerde problemen niet kan worden gevonden in het bestaan van voorrangsregels, moet
de oplossing gevonden worden in het conflictenrecht. Ter oplossing van de gesignaleer-
de problemen dienen de conflictregels voor global limitation van aansprakelijkheid
voor opruimingskosten op volle zee en voor olievervuiling buiten de territoriale
wateren of de EEZ naar een rechtsstelsel verwijzen die voor deze twee situaties een
oplossing biedt. Nu geconstateerd is dat de huidige conflictregels voor global limitation
uit de WCOD niet aan dit doel voldoen, moet worden gezocht naar een alternatieve
conflictregel.

Selvig adviseerde bij het Ontwerp van 1972 de toepassing van de algemene
conflictregels voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad op de global limitation
van de scheepseigenaar uit te sluiten. In plaats daarvan zou de lex fori op de global
limitation moeten worden toegepast. De lex fori voldoet aan de eis dat het verwijst
naar één rechtsstelsel. Daarnaast verdient de toepasselijkheid van de lex fori op global
limitation de voorkeur omdat de Nederlandse rechter in dat geval de limieten uit het
Londens Limitatieverdrag kan toepassen op de aansprakelijkheid van de scheepseige-
naar voor olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van Nederland en de limieten
uit art. 755 lid 1 sub c van Boek 8 BW op de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
voor wrakopruimingskosten die de Nederlandse Staat heeft gemaakt in zowel de
Nederlandse territoriale wateren als op volle zee. De toepasselijkheid van de lex fori
zorgt ervoor dat de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar op een evenwichtige
wijze worden behartigd doordat de lex fori garandeert dat er enerzijds een recht op
beperking bestaat voor de schuldenaar maar anderzijds de limieten van de aansprake-
lijkheid niet te laag liggen. Daarnaast kan de Nederlandse rechter door de toepasselijk-
heid van de lex fori de door Nederland gemaakte keuze voor verplichte fondsvorming
ten volle uitoefenen. De lex fori verdient de voorkeur boven het recht van de staat
waar fonds is gevormd omdat de vraag naar het toepasselijk recht op global limitation
zich ook kan voordoen voordat fonds is gevormd. Concluderend wordt voorgesteld
om de lex fori toepasselijk te verklaren op de global limitation. De daartoe luidende
conflictregel zou moeten worden opgenomen in het aanstaande Boek 10 van het
Burgerlijk Wetboek waarin de Wet conflictenrecht zeerecht wordt opgenomen en in
Rome II. De conflictregel voor global limitation zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

‘De beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen die zijn ontstaan naar aanleiding
van een zelfde gebeurtenis, wordt beheerst door het recht van de Staat waar het verzoek
daartoe wordt ingediend.’

Indien een dergelijke conflictreegl niet wordt opgenomen in Rome II, verdient het
aanbeveling om de toepasselijkheid van Rome II op global limitation uit te sluiten
omdat anders de ondoelmatige en onrechtvaardige situatie ontstaat dat de lex causae
toepasselijk is op global limitation.



9 Conclusie uit deel III ten aanzien van de centrale
vraag

Het doel van het conflictenrecht bestaat uit het op een doelmatige en rechtvaardige
wijze aanwijzen van een toepasselijk nationaal recht op een internationale rechtsverhou-
ding. Conflictregels leiden bij toepassing op een zeeschip tot een doelmatig en recht-
vaardig verwijzingsresulaat indien de conflictregels rekening houden met alle belangen
die bij het zeeschip zijn betrokken en rekening houden met de bijzondere karakter-
eigenschappen van het zeeschip.

Het internationale karakter van het zeeschip doet zich gelden bij global limitation
doordat de vele vorderingen die op een schip kunnen worden verhaald elk door
verschillende rechtstelsels kunnen worden beheerst. Het internationale karakter van
een zeeschip heeft als gevolg dat de conflictregel die verwijst naar de lex causae niet
tot een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat leidt indien de global limitation
betrekking heeft op vorderingen waarop verschillende rechtsstelsels toepasselijk zijn.
De gewone conflictregel ter aanwijzing van het toepasselijke recht op de beperking
van aansprakelijkheid voldoet daarom niet bij toepassing op global limitation. De lex
registrationis biedt evenmin een doelmatige en rechtvaardige oplossing omdat deze
conflictregel geen rekening houdt met het bijzondere karakter van global limitation.
Een conflictregel kan alleen op doelmatige en rechtvaardige wijze het toepasselijke
recht aanwijzen op global limitation indien die conflictregel ertoe leidt dat er een
balans is tussen de belangen van de schuldeisers en het belang van de schuldenaar.
Het internationale karakter van een zeeschip en het bijzondere karakter van global
limitation maken daarom dat voor global limitation geen andere mogelijkheid bestaat
dan de toepassing van de lex fori.






