
Conclusie

Conflictregels dienen een doelmatige en rechtvaardige regeling van het internationale
rechtsverkeer te bieden. Conflictregels wijzen op doelmatige en rechtvaardige wijze
het toepasselijke recht aan op een zeeschip wanneer rekening wordt gehouden met
alle daarbij betrokken belangen en rekening wordt gehouden met de bijzondere
karaktereigenschappen van het schip. Deze eigenschappen kunnen worden omschreven
als commercieel, mobiel, internationaal, het vormen van een afzonderlijke leefgemeen-
schap en het kennen van een registratie.

Het commerciële karakter van het zeeschip doet zich gelden in alle rechtsverhoudingen
waarbij het schip is betrokken. Het commerciële karakter van het zeeschip vraagt om
conflictregels die eenvoudig zijn toe te passen zodat weinig tijd is gemoeid met het
vaststellen van het toepasselijke recht. De conflictregel voor het retentierecht uit art. 4
WCG voldoet in theorie niet aan deze eis doordat assimilatie van een naar de lex
causae bestaand rechtsfiguur in een rechtsfiguur uit de lex rei sitae noodzakelijk is.
Het commerciële karakter van het zeeschip vraagt om toepassing van enkel de lex
rei sitae op het retentierecht op een zeeschip. In de praktijk zullen problemen met
de omzetting van een retentierecht zich overigens niet vaak voordoen doordat in de
bouw- of reparatieovereenkomst in de regel een rechtskeuze staat voor het recht van
de staat waar de werf zich bevindt, dat wil zeggen een rechtskeuze voor de lex rei
sitae, zodat de lex causae en de lex rei sitae naar hetzelfde recht verwijzen.

Het mobiele karakter van een zeeschip doet zich in de eerste plaats gelden bij vragen
naar het bestaan en de inhoud van goederenrechtelijke rechten, bij de goederenrechtelij-
ke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud en bij voorrang en verhaal van vorderingen
op het schip. In het goederenrecht speelt het beginsel van rechtszekerheid een belang-
rijke rol. De toepassing van de lex rei sitae-regel op mobiele zaken leidt niet tot een
doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat doordat het door een steeds wisselend
rechtsregime zou leiden tot rechtsonzekerheid. In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht
zijn de problemen waartoe de mobiliteit aanleiding kan geven, ondervangen door in
plaats van de lex rei sitae de lex registrationis toe te passen op goederenrechtelijke
rechten op zeeschepen. In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is rekening gehouden
met het mobiele karakter van het zeeschip door de lex registrationis in plaats van de
lex executionis als toepasselijk recht aan te wijzen op de voorrang en de rangorde
van vorderingen. De conflictregel voor de goederenrechtelijke gevolgen van een
eigendomsvoorbehoud uit art. 3:92a BW houdt daarentegen geen rekening met het
mobiele karakter van het zeeschip. Het mobiele karakter van het zeeschip vraagt



Samenvatting

Het primaire doel van het internationaal privaatrecht bestaat uit het bieden van een
doelmatige en rechtvaardige regeling van het door rechtsverscheidenheid gecompliceer-
de internationale rechtsverkeer. Conflictregels wijzen het toepasselijke recht aan op
een internationale rechtsverhouding. Het op doelmatige en rechtvaardige wijze aanwij-
zen van het toepasselijke recht houdt in dat conflictregels rekening houden met alle
belangen die ten aanzien van de internationale rechtsverhouding spelen en rekening
houden met de bijzondere karaktereigenschappen van het zeeschip. Bijzonder aan
rechtsverhoudingen die zijn gerelateerd aan het zeeschip is dat daarbij vele verschillen-
de belangen spelen. Naast de veelheid aan belangen kent het zeeschip nog meer
bijzonderheden. Deze bijzonderheden zijn gelegen in het feit dat een schip een afzon-
derlijke leefgemeenschap vormt en een registratie kent en zijn voorts gelegen in de
commercialiteit, mobiliteit en internationaliteit van het schip. Centraal in dit onderzoek
staat de vraag in hoeverre het bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het
opstellen van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor inter-
nationale rechtsverhoudingen aan land met betrekking tot goederenrechtelijke rechten,
voorrang en verhaal van vorderingen, onrechtmatige daad en beperking van aansprake-
lijkheid.

Samenvatting van deel I

Het doel van deel I is meer inzicht te geven in de systematiek van het toepasselijke
eenvormige recht en de conflictregels voor goederenrechtelijke rechten en scheepsvoor-
rechten op zeeschepen en waar daartoe aanleiding bestaat een aanbeveling te doen
tot verbetering van de huidige conflictregels. Twee verschillende hoofdonderwerpen
komen in dit deel aan de orde. In de eerste plaats staat het toepasselijke recht centraal
op goederenrechtelijke rechten op een schip. In de tweede plaats wordt het toepasselij-
ke recht op de vraag welke vorderingen met voorrang verhaalbaar zijn op het schip
geanalyseerd.

Eerst zijn enkele aspecten van het Nederlandse materiële recht nader beschouwd. De
belangrijkste bevindingen worden in deze samenvatting vermeld. Het eerste punt heeft
betrekking op art. 311 K waarin de eisen staan die worden gesteld aan een schip voor
het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het bestaande artikel is gebleken in
strijd te zijn met het Gemeenschapsrecht. Ik meen dat door het meest recente wetvoor-
stel tot wijziging van art. 311 de bepaling niet meer in strijd zal zijn met het Europese
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daarom in de eerste plaats om toepassing van de lex registrationis op de goederenrech-
telijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud, op de voorrang, de rangorde en het
verhaal van vorderingen.

Het mobiele karakter van het zeeschip doet zich in de tweede plaats gelden bij
onrechtmatige daden. De toepassing van de gewone conflictregel voor de onrechtmatige
daad die verwijst naar de lex loci delicti leidt namelijk niet tot de aanwijzing van een
toepasselijk recht indien de onrechtmatige daad zich voordoet op volle zee. In art. 7
Wet conflictenrecht zeerecht is voor dit probleem ten aanzien van aanraking tussen
schepen op volle zee een passende oplossing gevonden door de lex fori als toepasselijk
recht aan te wijzen. In de WCOD is echter een oplossing geboden voor onrechtmatige
daden op volle zee die niet voldoet. De aanwijzing van de lex registrationis op onrecht-
matige daden op volle zee is niet doelmatig indien schepen met een verschillende
vlag bij de onrechtmatige daad zijn betrokken en kan tot een onrechtvaardig resultaat
leiden bij externe onrechtmatige daden indien het schip is geregistreerd in een goed-
kope vlagland. Het mobiele karakter van het zeeschip vraagt daarom in de tweede
plaats om toepassing van de lex fori op externe onrechtmatige daden op volle zee.

Het internationale karakter van het zeeschip doet zich onder meer gelden bij global
limitation doordat de vele vorderingen die op een schip kunnen worden verhaald elk
door verschillende rechtstelsels kunnen worden beheerst. De gewone conflictregel
uit de WCOD die verwijst naar de lex causae van de onrechtmatige daad als het
toepasselijke recht op de beperking van aansprakelijkheid voldoet daarom niet bij
toepassing op global limitation. Het internationale karakter van een zeeschip maakt
dat bij global limitation geen andere mogelijkheid bestaat dan de toepassing van de
lex fori.

Het feit dat het zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leefgemeenschap vormt, doet
zich met name gelden bij interne onrechtmatige daden. De toepassing van de gewone
conflictregel die verwijst naar de lex loci delicti op het zeeschip is niet doelmatig
en rechtvaardig bij interne onrechtmatige daden door het veelal ontbreken van een
nauwe band tussen de onrechtmatige daad en het recht van de staat waar het schip
zich bevindt. Het feit dat het zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leefgemeenschap
vormt, vraagt om de toepassing van de lex registrationis op interne onrechtmatige
daden.

De bijzondere eigenschap van het zeeschip dat het een registratie kent, blijkt extra
aanknopingsmogelijkheden te bieden aan het conflictenrecht. Doordat de registratie
een zekere mate van continuïteit kent, is de lex registrationis een doelmatige en
rechtvaardige conflictregel ter aanwijzing van het toepasselijke recht op goederenrech-
telijke rechten, op interne onrechtmatige daden en op de voorrang, het verhaal en de
rangorde van vorderingen. De registratie biedt echter, met name door het bestaan van
goedkope vlaglanden, geen doelmatige en rechtvaardige oplossing voor situaties waarin
partijen die niet betrokken zijn bij het zeeschip kunnen worden overvallen door de
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inhoud van de lex registrationis. De lex registrationis is daarom niet geschikt om te
worden toegepast op externe onrechtmatige daden en global limitation.

Het antwoord op de centrale vraag luidt dat het bijzondere karakter van het zeeschip
dwingt tot het opstellen van conflictregels die afwijken van de conflictregels die het
toepasselijke recht aanwijzen voor rechtsverhoudingen aan land. De aanknopingsfac-
toren die worden gehanteerd in de huidige algemene conflictregels leiden bij toepassing
op het zeeschip niet tot de meest doelmatige en rechtvaardige aanwijzing van het
toepasselijke recht. De huidige conflictregels bieden daarom niet de meest doelmatige
en rechtvaardige regeling van het internationale rechtsverkeer die mogelijk is. Het
verdient daarom aanbeveling de Wet conflictenrecht zeerecht uit te breiden met
conflictregels waarin aanknopingsfactoren worden gekozen die wel passen bij het
bijzondere karakter van het zeeschip.






