
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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recht op vrije vestiging nu aan de bestuurders geen nationaliteitseisen meer worden
gesteld. Het tweede punt betreffende het materiële recht heeft betrekking op de
goederenrechtelijke positie van scheepstoebehoren. In de wet staat slechts dat scheeps-
toebehoren in beginsel tot het schip worden gerekend. Evenals ten aanzien van
bestanddelen dient hieraan nog een bepaling te worden toegevoegd dat scheepstoebeho-
ren, behoudens afwijkend beding, worden nagetrokken bij het schip. Het derde punt
van materieelrechtelijke aard betreft de constatering dat er een impasse kan ontstaan
indien een schuldeiser een schip executoriaal wenst te verkopen maar de retentor het
schip weigert af te geven als gevolg van het feit dat art. 3:292 BW niet van toepassing
is op teboekstaande zeeschepen. Ter oplossing van dit probleem zou art. 8:210a BW
moeten worden aangepast.

Vervolgens is het conflictenrecht beschouwd. In art. 2 van de Wet conflictenrecht
zeerecht wordt het recht van de staat waar het schip teboekstaat als toepasselijk recht
aangewezen op goederenrechtelijke rechten op teboekstaande schepen. Het register
waar het schip teboek stond op het moment dat het recht ontstond, is daarbij bepalend
voor de aanwijzing van het toepasselijke recht. Ondanks de vrij algemene erkenning
van de lex registrationis als toepasselijk goederenrecht roept de verwijzing naar de
teboekstelling wel enkele vragen op. In de eerste plaats rijst de vraag welke teboekstel-
ling bepalend is wanneer de teboekstelling van een schip wijzigt. Hiervoor geldt dat
onder het oude goederenrecht gevestigde goederenrechtelijke rechten in beginsel blijven
bestaan onder het nieuwe goederenrecht en dat die rechten de betekenis krijgen die
het nieuwe recht daaraan toekent. In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld
welke teboekstelling in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt bedoeld indien een
schip zowel in een eigenaarsregister als in een rompbevrachtingsregister staat. In art.
2 Wet conflictenrecht zeerecht gaat het om vragen omtrent de eigendom van het schip
en in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht gaat het om de executie van een schip. In
beide gevallen staat de eigenaar van het schip in een nauwere relatie tot de vragen
waarop het toepasselijke recht moet worden vastgesteld dan de rompbevrachter. Ik
ben daarom van mening dat het in art. 2 en 3 gaat om de teboekstelling in het eigen-
domsregister. Tenslotte rijst ten aanzien van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht de
vraag welk recht toepasselijk is op goederenrechtelijke rechten op niet-teboekstaande
zeeschepen, zoals zeiljachten. Het antwoord luidt dat goederenrechtelijke rechten op
niet-teboekstaande schepen worden beheerst door het recht van de staat waar het schip
zich bevond op het moment dat het goederenrechtelijke recht werd gevestigd.

Vervolgens wordt in deel I ingegaan op de vraag naar het toepasselijke recht op
enkele specifieke onderwerpen van goederenrechtelijke aard. In de eerste plaats is
aan de orde de vraag welk recht toepasselijk is op de overdracht van een zeeschip.
Het recht van de staat waar het schip teboek staat bepaalt welke eisen worden gesteld
aan de overdracht van een schip en bepaalt ook de wijze van levering van het schip.
Met het oog op het belang van de financiers bij rechtszekerheid verdient het aanbeve-
ling voor het conflictenrecht aan te nemen dat een schip tijdens de overdracht een
registergoed blijft en dat dientengevolge het recht van de staat waar het schip direct
voorafgaande aan de overdracht teboek staat toepasselijk is. Bij verkoop van- of naar
het buitenland dient men vervolgens feitelijke levering voldoende te achten waar
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inschrijving in het nieuwe register pas na de overdracht van het schip mogelijk is.
In de tweede plaats is de vraag welk recht toepasselijk is op de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken aan boord van het schip. In art.
92a van Boek 3 BW wordt de lex rei sitae als toepasselijk recht aangewezen op de
goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. Bij toepassing op zaken
aan boord van een schip die niet voor uitvoer zijn bestemd blijkt de lex rei sitae-regel
de belangen van de onbetaald gebleven verkoper onvoldoende te beschermen. In plaats
van de lex rei sitae zouden de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoor-
behoud op zaken, anders dan de lading, aan boord van een schip moeten worden
beheerst door de lex registrationis. De toepasselijkheid van de lex registrationis biedt
voor zowel de scheepseigenaar als de onbetaald gebleven leverancier het voordeel
dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud niet afhangen van
de plaats waar het schip zich bevindt. Daarnaast zorgt de toepasselijkheid van de lex
registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud voor
toepassing van hetzelfde recht op de met elkaar samenhangende vragen a) of een zaak
bestanddeel is, met als gevolg dat het wordt nagetrokken en een eigendomsvoorbehoud
geen effect heeft of scheepstoebehoren is, met als gevolg dat het eigendomvoorbehoud
de natrekking voorkomt, en b) wat de goederenrechtelijke gevolgen van een eigen-
domsvoorbehoud zijn. Het enige bezwaar tegen de toepasselijkheid van de lex registra-
tionis inhoudende dat de onbetaalde verkoper in de regel niet bekend zal zijn met
de inhoud van dat recht weegt mijns inziens minder zwaar dan de bezwaren die gelden
jegens de toepasselijkheid van lex rei sitae of de lex causae op de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken aan boord van een schip. Ik baseer
deze afweging op het feit dat een leverancier die zaken verkoopt die bestemd zijn
voor zeeschepen ook op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht reeds rekening
dient te houden met de inhoud van het goederenrechtelijke regime van de lex registra-
tionis. Dat recht bepaalt immers of de door hem geleverde zaken worden nagetrokken.
De conclusie luidt daarom dat de Wet conflictenrecht zeerecht zou moeten worden
aangevuld met een afzonderlijke conflictregel voor de goederenrechtelijke gevolgen
van een eigendomsvoorbehoud. Dit artikel zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

‘De goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken die anders dan
uit hoofde van een vervoerovereenkomst aan boord zijn van een schip, worden beheerst
door het recht van de Staat waar het schip aan boord waarvan de zaken zich bevinden,
teboek staat op het tijdstip van levering van de zaken. Dit laat onverlet de verbintenissen
die volgens het op het beding van eigendomsvoorbehoud toepasselijke recht, daaruit kunnen
voortvloeien.’

In de derde plaats is de vraag onderzocht welk recht toepasselijk is op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een retentierecht. Op grond van de conflictregel uit art. 4
ontwerp-WCG wordt op het bestaan en de inhoud van het retentierecht de lex causae
als toepasselijk recht aangewezen en wordt de vraag of het retentierecht geldend kan
worden gemaakt door de lex rei sitae beheerst. Ik ben van mening dat de conflictregel
uit art. 4 ontwerp-WCG zo gelezen dient te worden dat de lex causae het bestaan en
de inhoud van het retentierecht bepaalt. Aan de lex rei sitae wordt slechts een veto-
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recht toegekend. Het voor dit systeem vereiste onderzoek kan ingewikkeld en tijd-
rovend voor de rechter in kort geding zijn. Iedere dag dat een zeeschip stil ligt kost
een kapitaal. De zeescheepvaartpraktijk heeft behoefte aan een snelle beslissing over
de vraag of een retentierecht geldend kan worden gemaakt. Deze scheepvaartpraktijk
verlangt daarom een eenvoudige verwijzingsregel; een verwijzingsregel die naar één
rechtsstelsel verwijst en met een inhoud waarmee de rechter bekend is zodat hij snel
zijn eindoordeel kan vellen. De conflictregel die de lex rei sitae als toepasselijk recht
aanwijst op alle aspecten van het retentierecht voldoet aan deze eisen. Het verdient
daarom aanbeveling de Wet conflictenrecht zeerecht aan te vullen met een conflictregel
die bijvoorbeeld zou kunnen luiden:

‘De vragen of een retentierecht op een teboekstaand zeeschip bestaat, wat de inhoud van
dat recht is en of dat recht geldend kan worden gemaakt, worden beantwoord naar het
recht van de Staat waar het schip zich bevindt.’

De bezwaren die tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae bestaan op land gelden
niet bij toepassing op het zeeschip. In de eerste plaats doet het conflit mobile zich
niet of nauwelijks voor bij een retentierecht op een schip bij een werf. In de tweede
plaats geldt niet het bezwaar dat geen nauwe band bestaat tussen de lex rei sitae en
de verbintenis waarvoor nakoming wordt vereist met behulp van een retentierecht.
Tussen het recht van de plaats waar de reparatie is uitgevoerd en het recht van retentie
op het schip dat zich ter plaatse bevindt, bestaat nu juist een heel nauwe band.

In het tweede deel van deel I is ingegaan op de voorrang en het verhaal van vorderin-
gen. Een voorrecht is een vordering die bij voorrang verhaald kan worden. Voorrechten
vormen een uitzondering op het ‘paritas creditorum’-beginsel. Voorrechten ontstaan
alleen uit de wet. Uit art. 3:278 blijkt dat voorrang voortvloeit uit pand, hypotheek,
voorrecht of een andere wettelijke reden. Voorrechten bieden in tegenstelling tot pand
en hypotheek niet het recht van parate executie, ze hebben in beginsel geen zaaks-
gevolg en bieden in beginsel geen verhaalsrecht. Voorrang kan echter niet bestaan
zonder een verhaalsrecht. Een verhaalsrecht is een recht van de schuldeiser zich op
een of alle goederen van schuldenaar te verhalen teneinde zijn vordering uit de
opbrengst te voldoen. Op grond van art. 3:276 BW kan een schuldeiser zich in beginsel
op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen. De wet kan aan een schuldeiser zelfs
het recht geven zich te verhalen op een goed van een ander dan de schuldenaar. In
het zeerecht bestaan andere voorrechten dan in het commune recht. Scheepsvoorrechten
zijn (meestal) verhaalbaar op het goed van een derde, dat wil zeggen dat zij zakelijke
werking hebben. De achtergrond hiervan is te vinden in de zeerechtelijke gedachte
dat het schip een zekere zelfstandigheid bezit ten opzichte van het andere vermogen
van de reder.

De huidige Nederlandse regeling voor voorrechten op zeeschepen in art. 8:210
e.v. BW heeft zijn wortels in het Verdrag van Genève van 1965 inzake inschrijving
van binnenschepen. Art. 8:216 geeft zakelijke werking aan alle scheepsvoorrechten
die zijn genoemd in art. 211 en 217. Art. 8:215 BW biedt zaaksgevolg aan de boven-
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hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten en aan de beneden hypotheek gerang-
schikte aanvaringsvordering. Het recentelijk in werking getreden Geneefs verdrag
inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993 biedt enkele belangrijke
voordelen die argumenten kunnen opleveren voor de ratificatie door Nederland. Een
van de belangrijkste voordelen zijn de regeling van het retentierecht bij executie van
het schip en de bescherming van crediteuren bij verkoop of wijziging van de teboek-
stelling. Als bezwaar tegen het verdrag van 1993 wordt wel genoemd dat ook aan
vorderingen wegens dood of letsel en aan vorderingen uit schadevaring een rang boven
hypotheek wordt toegekend. Het gewicht van dit bezwaar is echter aanzienlijk afgeno-
men sinds het bestaan van (verplichte) verzekeringen en limitatieverdragen op grond
waarvan de scheepseigenaar beperkingsfonds(en) mag vormen waaruit de vorderingen
uit schadevaring of ongevallen aan boord (deels) kunnen worden voldaan. Door het
bestaan van deze verzekeringen en fondsen wordt de bank bij de executie van een
zeeschip in de regel niet meer geconfronteerd met medeschuldeisers die schade
vorderen uit dood, letsel of aanvaringsschade omdat die vorderingen reeds (grotendeels)
zullen zijn voldaan. De verwachting is echter dat indien de belangrijke maritieme
landen het Geneefs verdrag van 1993 niet gaan ratificeren, Nederland zijn eigen
nationale materiële regeling van de scheepsvoorrechten houdt.

In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt het toepasselijke recht aangewezen op
de voorrang en de rangorde van vorderingen. Art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht heeft
een rol behouden naast de Insolventie-verordening. De Insolventie-verordening is
namelijk wel van toepassing op insolventieprocedures maar niet op gerechtelijke
uitwinning na executoriaal beslag. Het praktische belang van de Insolventie-verorde-
ning voor zeeschepen is veel minder groot dan de regeling uit art. 3 Wet conflicten-
recht zeerecht voor executoriale verkoop buiten faillissement omdat bij zeeschepen
die laatste situatie vele malen vaker voorkomt. De Insolventie-verordening is daarnaast,
ook indien wel sprake is van faillissement, beperkt toepasselijk, namelijk alleen op
een failliet die het centrum van zijn voornaamste belangen in een EU-lidstaat heeft.
Tenslotte is de Insolventie-verordening alleen van belang voor onverzekerde schepen
omdat bij verzekerde schepen door de dekking van de P&I Clubs en het bestaan van
global limitation een faillissement zal worden afgewend.

Op grond van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht bepaalt de lex causae van
een vordering of de vordering bestaat en wat de omvang daarvan is. Op grond van
lid 2 bepaalt de lex registrationis ‘of een vordering bevoorrecht is, welke de omvang,
de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn’. Ten aanzien van de vraag of een
vordering bevoorrecht is, geldt ingevolge lid 3 dat een vordering alleen bevoorrecht
is indien dat ook het geval is naar de lex causae van de vordering. Ten aanzien van
de rangorde geldt dat een vordering niet bevoorrecht is boven hypotheek indien dat
ook niet naar Nederlands recht zo is. Met betrekking tot de conflictregels uit art. 3
Wet conflictenrecht zeerecht zijn de volgende vragen beantwoord:
- Is de cumulatieve toepassing van de lex causae en de lex registrationis op de vraag

of een vordering bevoorrecht is doelmatig en rechtvaardig?
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- Verdient de toepasselijkheid van de lex registrationis op de rangorde de voorkeur
boven de toepasselijkheid van de lex executionis?

- Is de rol van het Nederlandse recht bij de bepaling welke vorderingen boven
hypotheek zijn gerangschikt gerechtvaardigd met het oog op de Nederlandse
belangen in de zeescheepvaart?

- Is de cumulatieve toepassing van de lex causae en de lex registrationis op de vraag
of een vordering verhaalbaar is op het schip doelmatig en rechtvaardig?

De ratio van de nieuwe regeling in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht was door
toepassing van de lex registrationis op de voorrang en de rangorde forumshopping
tegen te gaan en zo de rechtszekerheid te dienen. De toepassing van de lex registratio-
nis biedt immers rechtszekerheid voor de scheepseigenaar en de crediteuren van het
schip omdat van te voren is na te gaan wat de waarde is van een op het schip geves-
tigd hypotheekrecht of andere aan het schip verbonden voorrechten. Onderzocht is
of de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht een doelmatig en rechtvaar-
dig verwijzingsresultaat bieden.

Mijns inziens verdient de toepassing van de lex registrationis op de rangorde en
de voorrang van vorderingen aanbeveling vanwege de rechtszekerheid die dit recht
biedt. De voordelen van rechtszekerheid voor zowel de scheepseigenaar als de crediteu-
ren wegen mijns inziens zwaarder dan de nadelen van het mogelijk ontbreken van
een genuine link tussen schip en registerstaat. Bovendien is het niet zo dat scheepseige-
naren door de toepasselijkheid van de lex registrationis zullen gaan forumshoppen
voor een staat dat een voor hen gunstig recht betreffende de voorrang van vorderingen
kent. De keuze van een scheepseigenaar voor een register is niet gebaseerd op de
inhoud van het executierecht maar op de inhoud van het belastingrecht en de door
de vlagstaat gehanteerde veiligheids- en milieuvoorschriften.

Het doel van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht om forumshopping tegen te gaan,
wordt met de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht mijns inziens niet
volledig bereikt. Forumshopping blijft interessant omdat naast de lex registrationis
ook nog een corrigerende rol voor de lex executionis is weggelegd met betrekking
tot boven hypotheek gerangschikte vorderingen. De toepassing van de lex executionis
kent zowel voor- als nadelen. Een voordeel van de toepassing van de lex executionis
is dat het door de executierechter eenvoudig toepasbaar is. Een groot nadeel van de
toepasselijkheid van de lex executionis op de vraag of een vordering bevoorrecht is
en op de vraag wat de rangorde is, wordt gevormd door de rechtsonzekerheid die dit
met zich meebrengt voor de schuldeisers. Deze rechtsonzekerheid is het gevolg van
de verschillen die tussen rechtsstelsels bestaan ten aanzien van scheepsvoorrechten
en scheepshypotheken.

De reden voor de wetgever om de lex causae ook toepasselijk te achten op de
vraag of een vordering bevoorrecht is, was gelegen in het streven om de zogenaamde
ongewenste situatie te vermijden dat een vordering die op dat ogenblik (van uitwin-
ning) volgens lex registrationis als bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt terwijl
zij dat volgens de lex causae niet is. Mij is echter niet duidelijk wat er zo onwenselijk
is aan de situatie dat een vordering op grond van de lex registrationis bevoorrecht
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is op het schip hoewel zij naar de lex causae niet bevoorrecht is. Ik zie niet in waarom
een schuldeiser aan het recht van de staat waar de scheepseigenaar zijn schip heeft
geregistreerd niet een gunstiger positie zou mogen ontlenen dan hij ingevolge de lex
causae heeft. De reder noch de medeschuldeisers worden hierdoor overvallen omdat
voor alle betrokkenen de lex registrationis van te voren bekend kan zijn. Hierenboven
geldt ook nog het voordeel dat de schuldeisers door alleen de lex registrationis toepas-
selijk te doen zijn allemaal onder hetzelfde recht vallen. Het argument voor toepassing
van de lex causae inhoudende dat partijen verwachtingen ontlenen aan de inhoud van
de lex causae omtrent het bevoorrecht zijn, is hier niet geldig. Ook al is een vordering
immers bevoorrecht volgens de lex causae, dan dient alsnog de inhoud van de lex
registrationis te worden nagegaan om te weten of de vordering daadwerkelijk bevoor-
recht is. Een conflictregel dient het resultaat te zijn van een afweging van de verschil-
lende belangen die zich in een bepaalde situatie voordoen. Ten aanzien van de vragen
naar de voorrang en de rangorde van een vordering spelen de belangen van de scheeps-
eigenaar, van de hypotheekbank en van verschillende andere schuldeisers een rol.
De toepassing van de lex executionis op de voorrang en de rangorde houdt, zolang
het recht inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken per land verschilt, onvol-
doende rekening met de belangen van de scheepseigenaar en de schuldeisers die niet
het initiatief namen tot executie. De conflictregel die verwijst naar de lex registrationis
houdt het beste rekening met de verschillende betrokken partijen doordat deze conflict-
regel de rechtszekerheid van de verschillende partijen het beste dient. Tegen zowel
de lex registrationis als de lex executionis is aan te voeren dat deze conflictregels
niet garanderen dat er een nauwe band bestaat tussen de executie en het toepasselijke
recht. Voor de toepassing van de lex registrationis boven de lex executionis pleit echter
dat de lex registrationis meer rechtszekerheid biedt aan zowel de scheepseigenaar (de
hypotheekbank) als de schuldeisers. Deze afweging van argumenten leidt tot de
aanbeveling tot het schrappen van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht zodat alleen
het recht van de staat van teboekstelling bepaalt of een vordering bevoorrecht is en
welke rang die vordering inneemt. De corrigerende rol die met betrekking tot de
rangorde aan het Nederlandse recht is toebedeeld ten aanzien van boven hypotheek
gerangschikte vorderingen verdient in het kader van het genoemde internationale
karakter geen schoonheidsprijs maar is met het oog op de bescherming van belangen
van de scheepshypotheekbanken wel begrijpelijk.

In art. 8:217 worden verschillende vorderingen verhaalbaar gemaakt op het schip.
Vorderingen tegen de vervoerder onder cognossement, vorderingen uit aanvaring en
vorderingen genoemd in art. 8:752 zijn verhaalbaar op het schip. Ondanks dat het
zeer wel mogelijk is dat de scheepseigenaar bij het ontstaan van een deel van deze
vorderingen geen enkele rol speelt, zijn deze vorderingen toch verhaalbaar op het schip
van de scheepseigenaar. In art. 461 van Boek 8 BW wordt aangegeven welke personen
als vervoerder onder cognossement worden beschouwd. Ter bescherming van de
ladingbelanghebbenden worden in art. 461 van Boek 8 BW meer personen dan alleen
de scheepseigenaar als vervoerder onder cognossement aangemerkt. Met de meerder-
heid van de schrijvers ben ik van mening dat de balans in het Nederlandse materiële
te zeer ten nadele van de scheepseigenaar is uitgevallen. Mijns inziens zou de vraag
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of het gerechtvaardigd is dat een vordering uit een vervoerovereenkomst jegens een
ander dan de scheepseigenaar verhaalbaar is op het schip samen moeten hangen met
de vraag of de reder op enigerlei wijze betrokken was bij dat vervoer. Indien de
eigenaar het cognossement zelf heeft ondertekend, spreekt zijn betrokkenheid voor
zich. Ook in de situatie dat de rompbevrachter het cognossement heeft ondertekend,
is de scheepseigenaar mijns inziens nog nauw genoeg betrokken om vorderingen uit
vervoer onder cognossement op zijn schip verhaalbaar te doen zijn. De scheepseigenaar
weet immers met wie hij een rompbevrachtingsovereenkomst heeft gesloten en weet
ook dat deze rompbevrachter vervoerovereenkomsten zal gaan sluiten waar eventueel
vorderingen uit kunnen voortvloeien. Voor kapiteinscognossementen geldt naar mijn
mening hetzelfde. Indien de kapitein door de scheepseigenaar is aangesteld, spreekt
de betrokkenheid van de scheepseigenaar bij vorderingen uit vervoer onder het door
de kapitein getekende cognossement voor zich. Indien de rompbevrachter de kapitein
heeft aangesteld, bestaat de betrokkenheid van de scheepseigenaar uit het feit dat de
scheepseigenaar de rompbevrachter zelf heeft uitgezocht. Bij niet-kapiteinscognosse-
menten heeft de scheepseigenaar vaak geen enkele band meer met het vervoer onder
cognossement. Indien daaruit een vordering voortvloeit, is het daarom niet rechtvaardig
om die vordering op het schip te kunnen verhalen. Vorderingen uit vervoer onder
cognossement waarbij de scheepseigenaar geen enkele rol heeft gespeeld, dienen niet
verhaalbaar te zijn op het schip. Het tweede deel van de eerste zin van art. 217 lid 1
onder a zou daartoe als volgt kunnen worden aangepast:

‘alsmede de vorderingen die voortvloeien uit vervoer onder cognossement die kunnen worden
geldend gemaakt jegens de reder of rompbevrachter die het cognossement ondertekende
of voor wie de kapitein het cognossement ondertekende.’

Mijns inziens zou art. 8:217 BW als een voorrangsregel kunnen worden opgevat nu
het een bepaalde groep rechtssubjecten, namelijk ladingbelanghebbenden, bescherming
verleent tegenover een sterkere wederpartij, namelijk de vervoerder. Omdat in de
literatuur echter geen overeenstemming bestaat over de vraag of art. 8:217 BW een
voorrangsregel is, heb ik ook de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de verschillen-
de mogelijke conflictregels voor de verhaalbaarheid onderzocht. In art. 3 Wet conflic-
tenrecht zeerecht wordt de verhaalbaarheid niet genoemd als een van de onderwerpen
waarvoor de conflictregels uit dat artikel het toepasselijke recht aanwijzen. In de
Micoperi 7000 en de Hanjin Oakland-arresten heeft de Hoge Raad echter uitgemaakt
dat het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid bepaald moet worden aan de hand
van art. 3 lid 2 en 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Een vordering is derhalve alleen
verhaalbaar op het schip indien dat zowel naar de lex registrationis als naar de lex
causae het geval is. Het belangrijkste bezwaar dat tegen deze conflictregels is aan-
gevoerd, heeft betrekking op de gevolgen die deze conflictregel heeft voor de toepasse-
lijkheid van het Nederlandse recht met bovengenoemde ruime verhaalsmogelijkheid
van vorderingen tegen een vervoerder onder cognossement. De ladingbelanghebbende
komt de ruime verhaalsmogelijkheid namelijk alleen toe indien zowel het schip waarop
verhaal wordt gezocht in Nederland is geregistreerd als de vordering waarvoor verhaal
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wordt gezocht door Nederlands recht wordt beheerst. Vanuit de reder geredeneerd,
geldt dat als gevolg van de conflictregel uit art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht
alleen Nederlandse reders de ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen een
vervoerder onder cognossement op hun schip moeten gedogen.

Onderzocht is welke conflictregel op doelmatige en rechtvaardige wijze het
toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijst. Bij de vraag naar de verhaalbaar-
heid van een vordering spelen verschillende belangen een rol. De conflictregel voor
de verhaalbaarheid dient het resultaat te zijn van een zorgvuldige afweging van de
belangen van de scheepseigenaar, de hypotheekbank en de overige beneden- en boven
hypotheek gerangschikte schuldeisers. De lex registrationis komt tengevolge van de
rechtszekerheid die het biedt, tegemoet aan alle belangen. De toepassing van de lex
executionis daarentegen leidt tot rechtsonzekerheid bij een groot deel van de betrokken
personen en ontkent daarnaast een wezenlijk element van het internationaal privaatrecht
inhoudende dat een rechter op internationale situaties soms buitenlands recht behoort
toe te passen. Voor de medetoepasselijkheid van de lex causae op de verhaalbaarheid
zie ik om dezelfde redenen als ten aanzien van de voorrang geen reden. Ik pleit daarom
voor toepassing van de lex registrationis op de vraag of een vordering verhaalbaar
is op het schip.

Samenvatting van deel II

Een zeeschip kan bij een onrechtmatige daad op twee wijzen zijn betrokken. In de
eerste plaats kan het schip een rol spelen doordat de schadeveroorzakende handeling
aan boord plaatsvindt maar de schade buiten boord wordt geleden. Ik heb dit ‘externe
onrechtmatige daden’ genoemd. In de tweede plaats kan het schip een rol spelen als
zowel de plaats waar de schade veroorzakende handeling zich voordoet als de plaats
waar de schade wordt veroorzaakt. Deze onrechtmatige daden heb ik aangemerkt als
‘interne onrechtmatige daden’. Door te onderscheiden tussen interne en externe
onrechtmatige daden is het mogelijk om conflictregels te formuleren die meer recht
doen aan de bijzondere karaktereigenschappen van het zeeschip.

Voor de aansprakelijkheid voor een aantal onrechtmatige daden, zoals olievervui-
ling of aanvaring, zijn internationaal eenvormige regels opgesteld. Het Brussels
Aanvaringsverdrag van 1910 geeft eenvormige regels voor aanvaring. Voor de toepas-
selijkheid van het verdrag dient in beginsel sprake te zijn van een aanvaring tussen
twee schepen waarvan tenminste een aan te merken is als zeeschip. Indien een schip
schade aan een ander schip aanricht door bijvoorbeeld zuiging is het verdrag echter
ook toepasselijk. De plaats van aanvaring doet voor de toepasselijkheid van het verdrag
niet ter zake. Van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 wordt algemeen aangenomen
dat het rechtstreekse werking heeft. Ondanks de rechtstreekse werking is het verdrag
ook geïncorporeerd in Boek 8 BW in Afdeling 1 van Titel 6 van Boek 8 BW genaamd
‘Aanvaring’. Deze in art. 540-547 neergelegde regels kennen een ruimer toepassings-
gebied dan het verdrag zelf. Terecht is er naar mijn mening voor gekozen afdeling 1
van titel 6 van Boek 8 BW niet alleen op aanraking tussen schepen toe te passen maar
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in beginsel op alle externe onrechtmatige daden. Uit de aard van de onderwerpen die
in afdeling 1 van titel 6 van Boek 8 BW worden geregeld, is mijns inziens echter
af te leiden dat deze afdeling niet bedoeld is om toegepast te worden op interne
onrechtmatige daden. Het Brussels Aanvaringsverdrag vestigt aansprakelijkheid op
de scheepseigenaar indien de schade is veroorzaakt door een ‘faute de navire’ oftewel
een ‘fault of de vessel’. In het Nederlandse recht is ‘fault of de vessel’ in art. 8:544
BW vertaald met ‘schuld van het schip’. De invulling van dat begrip geschiedt door
de rechter en kan daardoor per land verschillen. Het Brussels Aanvaringsverdrag geeft
geen uitputtende regeling voor alle vragen die kunnen rijzen naar aanleiding van aan
aanvaring. Conflictregels zijn nodig ter aanwijzing van het toepasselijke recht op de
overgebleven vragen. De conflictregels van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht zee-
en binnenvaartrecht zijn alleen toepasselijk op aanvaring in de zin van aanraking tussen
schepen. In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt in het lid 1 bepaald dat een schip
met een staat is verbonden als het in die staat teboekstaat. De vraag is welke teboek-
stelling hiermee wordt bedoeld. Naar Nederlands recht wordt de aansprakelijkheid
voor aanvaring gekanaliseerd naar de eigenaar. Ten aanzien van art. 7 Wet conflicten-
recht zeerecht lijkt verwijzing naar het recht van de staat van het eigenaarsregister
daarom voor de hand te liggen. Mijns inziens verdient het echter aanbeveling de
mogelijkheid om aan te sluiten bij een gemeenschappelijke teboekstelling zo ruim
mogelijk op te vatten. Dit betekent dat ook ingeval de eigenaarsregisters van de
betrokken schepen van elkaar afwijken maar het eigenaarsregister van het ene schip
en het rompbevrachtingsregister van het andere schip of beide rompbevrachtingsregis-
ters naar dezelfde staat verwijzen, het recht van die staat toegepast dient te worden.
Door art. 7 lid 1 en 4 Wet conflictenrecht zeerecht zo te lezen bestaat de ruimste
mogelijkheid om tot een nauw verbonden recht te komen. Ten aanzien van de conflict-
regels voor aanraking tussen schepen in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht ben ik
van oordeel dat deze voldoen. De toepasselijkheid van het recht van de gemeenschap-
pelijke registratie wordt breed gedragen, het leidt tot een toepasselijk recht waarvan
partijen de inhoud reeds van te voren kunnen kennen en het is in overeenstemming
met het Nederlandse conflictenrecht voor de onrechtmatige daad in het algemeen.
De lex loci delicti als toepasselijk recht op aanraking tussen schepen met een verschil-
lende registratie binnen territoriale wateren voldoet. Deze conflictregel is eenvoudig
toepasbaar, het leidt tot een toepasselijk recht dat verband houdt met de aanraking,
het dient de rechtszekerheid en is in overeenstemming met het conflictenrecht voor
aanvaring van andere staten en met het Nederlandse conflictenrecht voor de onrecht-
matige daad in het algemeen. De toepasselijkheid van de lex fori op aanraking tussen
schepen met verschillende registratie op volle zee is aan meer commentaar onderhevig
dan de lex loci delicti voor de aanraking binnen territoriale wateren. De lex fori
garandeert namelijk niet dat op de aanvaring een nauw verbonden recht wordt toege-
past. Anderzijds biedt de verwijzing naar de lex fori partijen wel rechtszekerheid zodra
bekend is waar het proces wordt gevoerd, is het eenvoudig toe te passen en biedt het
de mogelijkheid om hetzelfde recht toe te passen op de verschillende vorderingen
die uit een zelfde aanvaring kunnen voortvloeien. Omdat de verwijzing naar de lex
registrationis niet hanteerbaar is bij verschillende schepen en de verwijzing naar het
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nauwst verbonden recht wanneer die wordt vormgegeven als hoofdregel niet voldoet
aan de behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid, luidt de conclusie dat de toepas-
sing van de lex fori op aanvaringen op volle zee de voorkeur verdient.

De ‘International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage’ van
1992 (CLC-verdrag) geeft eenvormige regels voor de aansprakelijkheid voor schade
door olievervuiling door olietankers. Het CLC-verdrag kanaliseert deze aansprakelijk-
heid naar de eigenaar van het schip. De eigenaar is risicoaansprakelijk maar daartegen-
over staat dat hij zijn aansprakelijkheid kan beperken tot een bedrag afhankelijk van
de scheepstonnage.1 Indien de schadevergoeding op grond van het CLC-verdrag de
schade niet volledig vergoedt, kunnen de slachtoffers een aanvullende vergoeding
krijgen op basis van het IOPC Fonds-verdrag2 waarbij Nederland ook partij is. Uit
de analyse van het toepassingsgebied van het CLC-verdrag blijkt dat ondanks het
bestaan van de eenvormige regels uit dit verdrag de behoefte aan aanvullende regels
van nationaal recht op verschillende punten is blijven bestaan. Het CLC-verdrag is
in de eerste plaats niet van toepassing op olievervuiling buiten de territoriale wateren
en de EEZ van een verdragsstaat in alle gevallen waarin olie schade veroorzaakt omdat
het CLC-verdrag alleen betrekking heeft op vervuilingschade die zich voordoet binnen
de territoriale wateren of de EEZ van een verdragsstaat. Het CLC-verdrag is dus niet
toepasselijk op schade op volle zee buiten de EEZ en evenmin op schade in de
territoriale wateren van een staat die geen verdragspartij is. In de tweede plaats is
het CLC-verdrag niet toepasselijk op vervuiling door bunkerolie van schepen die geen
olietankers als bedoeld in het verdrag zijn.

Daarnaast regelt het CLC-verdrag niet de aansprakelijkheid van alle betrokken
personen. Nationaal recht is eveneens van belang voor de situatie dat de op grond
van het CLC-verdrag aansprakelijke scheepseigenaar zijn schade vervolgens wil
verhalen op derden. Onderzocht wordt in hoeverre bijzondere conflictregels bestaan
voor deze onderwerpen. Welk nationaal recht toepasselijk is op de door het CLC-
verdrag onbeantwoorde vragen, wordt aangewezen door de conflictregels van het
aangezochte forum.

Op dit moment is het HNS-verdrag nog niet in werking getreden waardoor er nog
geen eenvormige regels bestaan voor de aansprakelijkheid voor HNS-schade. Conflict-
regels zijn daarom nodig ter aanwijzing van het toepasselijke nationale recht. De
analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van het HNS-verdrag laat zien dat

1 Art. 5 CLC-verdrag. Zie ook deel III.
2 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil

Pollution Damage, Brussel 18 december 1971, Trb. 1973, 101 met protocol van 1992, Trb. 1994,
228. Nederland is Partij bij het IOPC Fund Verdrag van 1992 en de Nederlandse wetgever heeft
de regels uit dat Verdrag neergelegd in de Wet Schadefonds Olietankschepen, Stb. 1996, 461. Op
dit moment wordt de toetreding van Nederland bij het Protocol van 2003 voorbereid en is het protocol
reeds goedgekeurd door de Eerste Kamer, zie EK 2004-2005, 29 705 (R 1766) B.
Zie over het IOPC Fondsverdrag onder meer: Jacobsson 1993, p. 43; Brans 1994, p. 61; Blackburn
2003, p. 530-544; Baughen 2004, p. 341-343; The International Regime for Compensation for Oil
Pollution damage. Explanatory Note prepared by the Secretariat of the International Oil Pollution
Compensation Funds, mei 2005, te raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd
in juni 2005.
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na het inwerkingtreden van dit verdrag de aansprakelijkheid voor HNS-schade in
verdragsstaten grotendeels door eenvormig recht wordt beheerst. Er blijven echter
ook na het inwerkingtreden van het verdrag nog situaties bestaan waarin vragen over
de aansprakelijkheid voor schade door HNS beantwoord moeten worden door nationaal
recht. Onder meer de aansprakelijkheid voor HNS-schade in het territoir van een staat
die geen partij is bij het HNS-verdrag dient naar nationaal recht te worden beoordeeld.

Voor interne onrechtmatige daden en externe onrechtmatige daden anders dan aan-
varing, olievervuiling of incidenten met kernstof of andere schadelijke en gevaarlijke
stoffen bestaan geen internationaal eenvormige regels. Het toepasselijke recht op deze
onrechtmatige daden wordt aangewezen door de conflictregels uit de Wet Conflicten-
recht Onrechtmatige Daad (WCOD). In de WCOD wordt als hoofdregel verwezen
naar de lex loci delicti. In art. 1 sub b van de WCOD wordt ter oplossing van het
locus sine lege-probleem, de fictie gehanteerd dat een onrechtmatige daad met een
zeeschip op volle zee geacht wordt plaats te hebben gevonden in de staat waar het
schip is geregistreerd. Ter bepaling van welke teboekstelling hier het toepasselijke
recht aanwijst, dient de aanwijzing van het nauwst verbonden recht voorop te staan.
Dit betekent dat een vordering uit onrechtmatige daad op volle zee die is gericht tegen
de eigenaar van het schip wordt beheerst door het recht van de staat van het eigenaars-
register en een vordering uit onrechtmatige daad op volle zee die is gericht tegen de
rompbevrachter van het schip wordt beheerst door het recht van de staat van het
rompbevrachtingsregister. Gaat het om een vordering jegens een andere persoon,
bijvoorbeeld een vordering van een passagier jegens een medepassagier dan zal per
geval moeten worden bekeken of het eigenaarsregister of het rompbevrachtingsregister
leidt naar het nauwst verbonden recht. Ten aanzien van interne onrechtmatige daden
op volle zee is de toepassing van de lex registrationis doelmatig en het verwijzings-
resultaat van deze verwijzingsregel rechtvaardig omdat deze conflictregel past bij het
feit dat het zeeschip een zekere afzonderlijke leefgemeenschap vormt. De toepassing
van de lex loci delicti op interne onrechtmatige daden binnen territoriale wateren is
echter om twee redenen niet de meest doelmatige en rechtvaardige conflictregel die
voor handen is. De lex loci delicti kent in de eerste plaats door het mobiele karakter
van het zeeschip een element van toeval waardoor het belang van de geschade persoon
aan boord bij rechtszekerheid niet wordt gediend. In de tweede plaats houdt de lex
loci-delicti bij toepassing op interne onrechtmatige daden geen rekening met het feit
dat een zeeschip een afzonderlijke leefgemeenschap vormt waardoor vaak weinig
verband bestaat tussen een gebeurtenis aan boord en de plaats waar het schip zich
bevindt op het moment dat die gebeurtenis zich voordoet. Het alternatief om altijd
de lex registrationis toe te passen op interne onrechtmatige daden ongeacht waar het
schip zich bevindt, verdient de voorkeur boven de wisselende toepasselijkheid van
de lex loci delicti en de lex registrationis. De toepassing van de lex registrationis op
interne onrechtmatige daden zorgt voor continuïteit en rechtszekerheid voor de betrok-
ken personen en biedt een duidelijk aanknopingspunt. Een nadeel aan de lex registra-
tionis is echter wel dat het recht voor de Nederlandse rechter minder toegankelijk
kan zijn. De discussie over de vraag of de lex loci delicti of de lex registrationis de
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voorkeur verdient heeft echter aan belang ingeboet doordat in de WCOD de mogelijk-
heid van accessoire aanknoping is erkend. Door waar mogelijk bij interne onrecht-
matige daden accessoir aan te knopen bij een vervoersovereenkomst of arbeidsovereen-
komst worden de doelen van het conflictenrecht het beste verwezenlijkt.

Met betrekking tot externe onrechtmatige daden kan de lex registrationis zowel
niet doelmatig zijn doordat het naar verschillende rechtsstelsels kan wijzen, als van
weinig aanknopingswaarde zijn. De locus sine lege oplossing uit de WCOD voldoet
daarmee niet aan de eisen van doelmatigheid en rechtvaardigheid waaraan het inter-
nationaal privaatrecht behoort te voldoen indien deze wordt toegepast op externe
onrechtmatige daden. Een mogelijk alternatief ter aanwijzing van het toepasselijke
recht op externe onrechtmatige daden op volle zee bestaande uit de verwijzing naar
het naar alle omstandigheden nauwst verbonden verdient mijns inziens evenmin
aanbeveling. De verwijzing naar het naar alle omstandigheden nauwst verbonden recht
biedt partijen te weinig zekerheid om als hoofdregel te dienen. Zelfs als een geschil
aanhangig is gemaakt weten partijen in dat geval nog niet welk recht de bevoegde
rechter zal gaan toepassen. Bij gebrek aan een goed alternatief pleit ik voor de toepas-
selijkheid van de lex fori op externe onrechtmatige daden op volle zee. De lex fori
heeft als voordeel dat partijen, wanneer bekend is waar de procedure wordt gevoerd,
weten welk recht zal worden toegepast. De lex fori heeft als bekend het nadeel dat
het weinig aanknopingswaarde kan hebben met het geschil. Bij gebrek aan een beter
alternatief zal dit mogelijke gebrek aan aanknopingswaarde echter moeten worden
geaccepteerd.

Na de inwerkingtreding van Rome II zullen de conflictregels uit deze Verordening
in de plaats treden van conflictregels uit de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht. De hoofdregel uit Rome II luidt dat in afwezigheid van een rechtskeuze,
de lex loci delicti toepasselijk is. Merkwaardig is dat het Parlement de door de Com-
missie voorgestelde regel ter oplossing van het locus sine lege-probleem, die hetzelfde
is als art. 1 van de WCOD, heeft geschrapt. Als gevolg van het schrappen van deze
bepaling wordt in Rome II geen oplossing geboden voor onrechtmatige daden waarbij
de directe schade wordt geleden op volle zee. De enige mogelijkheid om via Rome II
toch tot een toepasselijk recht te komen is door gebruik te maken van de exceptie
van nauwere verbondenheid. Strikt genomen is er natuurlijk geen sprake van nauwere
verbondenheid omdat er geen ander toepasselijk recht is waarmee wordt vergeleken.
Met het oog op het bijzondere karakter van het zeeschip en de veelheid aan belangen
die daarbij betrokken zijn, verdient het aanbeveling in Rome II een aparte conflictregel
op te nemen voor onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken. Dit artikel
zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

1. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad voor schade welke is veroorzaakt door
een schip in de binnenwateren of in de territoriale wateren van een Staat wordt beheerst
door het recht van die Staat; de aansprakelijkheid voor schade op volle zee wordt beheerst
door het recht van de Staat waar de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is op de aansprakelijkheid uit een onrechtmatige
daad die zich voordoet aan boord van een schip en alleen gevolgen heeft voor personen
en zaken aan boord van dat schip, het recht toepasselijk van de Staat waar dat schip teboek
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staat of waardoor het van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien,
ongeacht waar dat schip zich ten tijde van de schadeveroorzaking bevindt. Bij gebreke
van een teboekstelling, een zeebrief of een daarmee gelijk te stellen document is het recht
toepasselijk van de Staat waarvan de eigenaar van dat schip onderdaan is.

In lid 2 wordt verwezen naar het recht van de staat van teboekstelling. Welke teboek-
stelling hiermee wordt bedoeld, hangt af van de omstandigheden van het geval. De
teboekstelling die verwijst naar het nauwst verbonden recht dient als aanknopingsfactor
te worden gehanteerd. De bepalingen uit Rome II betreffende de gevolgenuitzondering
en de nauwer verbondenheid exceptie dienen voorts gewoon toepasselijk te zijn op
het zeeschip.

Samenvatting van deel III

Onder global limitation wordt verstaan de bevoegdheid die bij verdrag of wet aan
iemand wordt verleend om zijn aansprakelijkheid te beperken voor alle bij dat verdrag
of die wet aangewezen vorderingen die zijn ontstaan naar aanleiding van een zelfde
gebeurtenis. Global limitation kan betrekking hebben op zowel contractuele als
buitencontractuele vorderingen. Global limitation stelt enkele bijzondere eisen aan
het conflictenrecht. Global limitation heeft meestal betrekking op vorderingen van
verschillende partijen die door verschillende rechtsstelsels kunnen worden beheerst.
De eerste eis die global limitation aan het conflictenrecht stelt is daarom dat er maar
naar één rechtsstelsel wordt verwezen. Deze eis geldt om te voorkomen dat er verschil-
lende limieten gelden. Het recht op global limitation is een recht dat aan de scheeps-
eigenaar wordt geboden ter voorkoming van het risico voor enorme bedragen aanspra-
kelijk te zijn. De keerzijde hiervan is dat global limitation de schadevergoedingsmoge-
lijkheden van de schuldeisers in belangrijke mate kan beperken. Deze balans wordt
bereikt wanneer als voorwaarde voor het recht op beperking geldt dat de schuldenaar
een fonds heeft gevormd. Conflictregels kunnen deze balans tussen de belangen van
de schuldenaar en de schuldeisers verstoren indien zijn verwijzen naar een beperkings-
recht dat geen verplichte fondsvorming kent. De tweede eis die global limitation aan
het conflictenrecht stelt, luidt daarom dat de conflictregel moet zorgen voor een balans
tussen de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers.

Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het Londens Limitatieverdrag (Conven-
tion on Limitation of Liability for Maritime Claims) (LLMC) van 1976 en zal in de
nabije toekomst ook partij worden bij het bijbehorende protocol van 1996. Ondanks
de rechtstreekse werking van het verdrag zijn de verdragsbepalingen ook nog neer-
gelegd in titel 7 van Boek 8 BW. Het Londens Limitatieverdrag van 1976 heeft een
universeel formeel toepassingsgebied en heeft betrekking op bijna alle maritieme
vorderingen. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft echter wel gebruik gemaakt van
de mogelijkheid om de toepasselijkheid van het Londens Limitatieverdrag op wrak-
en ladingopruimingskosten voor te behouden. De Nederlandse wetgever heeft vervol-
gens in art. 755 lid 1 sub c van Boek 8 BW een eigen regeling getroffen voor de
beperking van aansprakelijkheid voor opruimingskosten. Indien ten overstaan van
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een Nederlandse rechter een beroep wordt gedaan op beperking van aansprakelijkheid
voor wrak- of ladingopruimingskosten gelden geen internationaal eenvormige regels
als gevolg van het voorbehoud uit art. 18 LLMC. De Nederlandse rechter dient dan
eerst aan de hand van Nederlandse conflictregels vast te stellen welk nationaal recht
toepasselijk is op het verzoek om beperking van aansprakelijkheid. Het is mijns inziens
terecht dat verdragsstaten de mogelijkheid hebben om de kosten van wrak- en lading-
opruiming van het recht op beperking van aansprakelijkheid uit te sluiten danwel in
een eigen beperkingsregime voor dergelijke vorderingen te voorzien. In de meeste
gevallen zal de staat opdracht geven tot het opruimen van een wrak of lading. Dergelij-
ke mogelijk schadebeperkende maatregelen moeten niet worden ontmoedigd door het
gevaar dat de daarbij gemaakte kosten waarschijnlijk niet of slechts zeer ten dele zullen
worden vergoed doordat de wrakopruimer moet meedelen in het zakenfonds. Daarnaast
is het uitsluiten van wrak- en ladingopruimingskosten van het zakenfonds ook in het
belang van de overige schuldeisers. Als de wrakopruimer (de Staat) zou moeten
meedelen in het zakenfonds, blijft er veel minder over voor de overige schuldeisers
met een vordering uit zaakschade.

Het CLC-verdrag en het HNS-verdrag bieden aan de scheepseigenaar het recht
op beperking van zijn aansprakelijkheid voor schade door olievervuiling en schade
als gevolg van schadelijke en gevaarlijke stoffen. Indien de totale schade meer bedraagt
dan het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van de scheepseigenaar kunnen
de slachtoffers een additionele vergoeding krijgen uit het IOPC-Fonds of het HNS-
Fonds. De limieten uit de bijzondere limitatieverdragen liggen veel hoger dan de
limieten uit de algemene limitatieverdragen omdat de schade veroorzaakt door olie,
chemicaliën of kernstof in de regel ook veel groter is. Vanwege deze verschillen is
het van belang te weten onder welk verdrag of welke verdragen de beperking van
aansprakelijkheid voor bepaalde vorderingen valt. Voor het antwoord op deze vraag
wordt verwezen naar het schema dat is opgenomen in deel III. Uit de weergave van
de verhoudingen tussen de limitatieverdragen blijkt in de eerste plaats dat complexe
situaties ontstaan wanneer een staat partij wordt bij een nieuw verdrag zonder het
oude verdrag wordt opgezegd. In de tweede plaats blijkt dat er leemtes bestaan of
kunnen gaan bestaan tussen de CLC en het Londens Limitatieverdrag van 1976 en
1996 en tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatieverdrag van 1996 tengevolge
van de te ruime uitsluitingsbepalingen uit art. 3 sub c LLMC 1976 en LLMC 1996
en uit art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996. Voor olievervuiling op volle zee buiten de
EEZ van een verdragsstaat en in de territoriale wateren van een niet-verdragsstaat
blijkt geen recht op beperking van aansprakelijkheid te bestaan. Een vergelijkbare
leemte zal zich gaan voordoen tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatiever-
drag van 1996 indien een verdragsstaat gebruik maakt van het voorbehoud van art.
18 lid 1 sub b LLMC 1996. De aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in het HNS-
verdrag die zich voordoet buiten het geografische toepassingsgebied van het HNS-
verdrag is in dat geval onbeperkt. In het Nederlandse recht is in art. 10a WAOT de
leemte betreffende olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van een verdragsstaat
en in de territoriale wateren van een niet-verdragsstaat opgelost door daarvoor het
beperkingsregime uit het Londens Limitatieverdrag toepasselijk te verklaren. Omdat
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hetzelfde probleem zich voordoet in de verhouding tussen het Londens Limitatieverdrag
en het HNS-verdrag verdient het aanbeveling om ook de leemtes tussen die verdragen
op te vullen door middel van nationale wetgeving. In de Nederlandse wet moet aan
de personen die in het Londens Limitatieverdrag het recht wordt geboden zich te
beperken, het recht worden gegeven ook de aansprakelijkheid voor HNS-schade die
buiten het geografische toepassingsgebied van het HNS-verdrag valt, te beperken
overeenkomstig de limieten uit het Londens Limitatieverdrag.

Voor het verwezenlijken van een recht op beperking zijn twee zaken van belang.
In de eerste plaats de vorming van een fonds. In de tweede plaats is van belang de
bevoegdheid van de rechter om over een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid
te oordelen. Het Londens Limitatieverdrag stelt zelf niet als voorwaarde voor het
bestaan van een recht op beperking dat een fonds gevormd moet zijn. Op grond van
art. 10 lid 1 LLMC mogen staten in hun nationale recht echter bepalen dat fondsvor-
ming wel verplicht is. Het Koninkrijk der Nederlanden is met Japan een van de
weinige verdragsstaten die van deze afwijkmogelijkheid gebruik heeft gemaakt. De
Nederlandse wetgever beoogde met het koppelen van een beperkingsrecht aan een
plicht tot fondsvorming een balans te bewerkstelligen tussen de belangen van de
schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. In art. 11 LLMC is bepaald dat iedere
persoon die aansprakelijk wordt gehouden een fonds mag vormen bij de rechter van
een verdragsstaat waar rechtsmiddelen zijn ingesteld. Het indienen van een verzoek
om beperking van aansprakelijkheid bij een rechter van een staat die gebruik heeft
gemaakt van de uitzonderingsbepaling van art. 10 lid 1 LLMC waardoor fondsvorming
verplicht is, zoals in Nederland, kan alleen maar tot verwezenlijking van het recht
op beperking leiden indien in die staat ook rechtsmiddelen zijn of worden ingesteld
door de schuldeiser jegens de schuldenaar. Daarmee is de huidige Nederlandse situatie
in overeenstemming met de ratio van art. 11 inhoudende dat de schuldenaar het
initiatief van zijn schuldeiser moet afwachten. In tegenstelling tot onder het Londens
Limitatieverdrag is voor een beroep op beperking van aansprakelijkheid op grond
van de CLC of het HNS-verdrag het vormen van een fonds in iedere verdragsstaat
verplicht. Het vormen van een fonds voor olievervuiling of HNS-schade kan alleen
in de staten waar een aansprakelijkheidsprocedure is ingesteld. Door het vormen van
een afgescheiden vermogen verkrijgen schuldeisers meer zekerheid ten aanzien van
de vergoeding van hun vorderingen. Een afgescheiden vermogen valt bijvoorbeeld
buiten een eventueel faillissement van de schuldenaar. Met het oog op de belangen
van de schuldeisers zou mijns inziens ook onder het Londens Limitatieverdrag fonds-
vorming verplicht moeten zijn. Het is daarom terecht dat Nederland gebruik heeft
gemaakt van de in art. 10 LLMC geboden mogelijkheid om fondsvorming verplicht
te stellen in de nationale wet.

Het antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is, is om drie redenen van belang
voor de uitkomst van een beperkingsprocedure. In de eerste plaats is dat van belang
omdat er verschillende limitatieregimes naast elkaar bestaan. Omdat een rechter het
verdrag toepast waar de forumstaat partij bij is, heeft de vraag welke rechter bevoegd
is direct invloed op de toepasselijke limieten. In de tweede plaats geldt dat rechters
van staten die partij zijn bij hetzelfde verdrag van elkaar afwijkende oordelen kunnen
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geven tengevolge van de noodzaak om bepaalde verdragsbegrippen uit te leggen. Ten
derde zijn ook tussen de staten die partij zijn bij het Londens Limitatieverdrag verschil-
len blijven bestaan tengevolge van de mogelijkheid om de toepassing van het verdrag
op wrak- en ladingopruimingskosten uit te sluiten en fondsvorming als voorwaarde
te stellen voor het verkrijgen van het recht op beperking. In het Londens Limitatiever-
drag worden geen regels gegeven ter aanwijzing van de bevoegde rechter inzake een
beperkingsverzoek. Met name staat een dergelijke regel niet in art. 11 LLMC. Nu
er geen bijzondere bevoegdheidsregels voor in de limitatieverdragen staan, gelden
voor de bevoegdheid van de Nederlandse rechter inzake een beperkingsverzoek, de
regels uit de EEX-Vo danwel de commune bevoegdheidsregels uit het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. Als de verweerder zijn woonplaats heeft in een EEX-Staat
zijn de bevoegdheidsregels uit de EEX-Vo van toepassing. Op basis van de EEX-Vo
is als hoofdregel bevoegd de rechter van de woonplaats van de verweerder. Daarnaast
zijn bevoegd, ingeval van een vordering uit onrechtmatige daad, de rechter van de
staat waar het schadeveroorzakende incident zich heeft voorgedaan en, ingeval van
een vordering uit overeenkomst, de rechter van de staat waar de verbintenis had
moeten worden uitgevoerd. In art. 7 EEX-Vo is neergelegd dat de rechter die bevoegd
is te oordelen over de aansprakelijkheid zelf, ook bevoegd is te oordelen over de
beperking van die aansprakelijkheid. Doordat naar Nederlands recht fondsvorming
verplicht is, kan een verzoek als bedoeld in art. 642a Rv niet worden beschouwd als
een verzoek waarop art. 7 EEX-Vo ziet. De Nederlandse rechter kan zijn bevoegdheid
om te oordelen over een beperkingsverzoek dus niet baseren op art. 7 EEX-Vo. Art. 7
EEX-Vo houdt geen rekening met de gevolgen van art. 10 lid 1 jo. art. 11 lid 1 LLMC.
Art. 7 EEX-Vo zou mijns inziens daarom moeten worden aangepast in de zin dat
daarin wordt bepaald dat de rechter van de staat waar fonds kan worden gevormd,
bevoegd is te oordelen over een beperkingsverzoek.

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 beperkings-
fonds moet erkennen. De kwestie van de erkenning kan zich voor de Nederlandse
rechter ook voordoen indien voor de Nederlandse 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. 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 het lid 2 bedoelde Staten, is de rechter zelfs verplicht
het beslag op te heffen. Mijns inziens geeft art. 13 LLMC alleen een regel 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 bepekingsbeslissing moet worden erkend daarom te beantwoorden aan de
hand van de regels uit de EEX-Vo dan wel uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering. De erkenning van een beslissing inzake de aansprakelijkheid voor olievervuiling
is in tegenstelling tot in het Londens Limitatieverdrag geregeld in de CLC zelf. Het
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HNS-verdrag kent een vergelijkbare bepaling voor de erkenning van beperkingsbeslis-
singen van andere verdragsrechters. Op grond van art. 33 lid 1 EEX-Vo worden
beslissingen van rechters uit een lidstaat in beginsel automatisch erkend in de andere
lidstaten. De EEX-Vo gaat uit van vertrouwen in elkaars rechtspraak. 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. Uit art. 71 EEX-Vo volgt dat de rechter van een EEX-Staat die partij is bij
het CLC-verdrag of het HNS-verdrag de erkenning van een beperkinsgsbeslissing
die is gebaseerd op het CLC-verdrag of het HNS-verdrag niet kan weigeren met een
beroep op een uitzonderingsgrond uit de EEX-Vo. Tengevolge van het ontbreken van
een erkenningsregel in de algemene limitatieverdragen verschilt het antwoord op de
vraag of een beperkingsbeslissing in het buitenland wordt erkend per staat. 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 blijven bestaan
ten aanzien van de vraag of een beperkingsbeslissing zal worden erkend in een staat
die geen partij is bij het Londens Limitatieverdrag.

Uit de analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van de eenvormige limita-
tieverdragen 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 het protocol van 1996 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 conflictenrecht nog een rol bij de beperking van aansprakelijk-
heid voor wrak- en ladingopruimingskosten omdat naar Nederlands recht hiervoor
geen eenvormige regels bestaan als gevolg van het feit dat het Koninkrijk der Neder-
landen 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.

Indien de Nederlandse regeling inzake de global limitation van aansprakelijkheid
voor wrak- en ladingopruimingskosten en voor olievervuiling buiten het verdragsgebied
van de CLC en de Nederlandse regeling betreffende verplichte fondsvorming als
voorrangsregels zouden kunnen worden aangemerkt, zouden alle problemen waartoe
toepassing van de conflictregels uit WCOD op global limitation aanleiding geeft, zoals
hieronder blijkt, zijn opgelost. Mijns inziens kunnen de Nederlandse regels waarin
het recht op global limitation echter niet als voorrangsregels worden. Bij voorrangs-
regels zoals milieuwetgeving wordt ingegrepen in een privaatrechtelijke rechtsverhou-
ding om direct het publieke belang bij bescherming van milieu te dienen. Anders dan
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bij milieuwetgeving of monetaire wetgeving beoogt global limitation, mits fondsvor-
ming verplicht is, in de eerste plaats ervoor te zorgen dat er een balans is 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 alge-
mene 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 neergeleg-
de regeling inzake global limitation mijns inziens niet als voorrangsregel kan worden
aangemerkt. Als gevolg daarvan blijven conflictregels nodig ter aanwijzing van het
toepasselijke recht op vragen die niet door eenvormig recht worden beheerst.

Mijns inziens staat in het Londens Limitatieverdrag geen conflictregel. Het toepas-
selijke recht moet daarom worden gevonden aan de hand van de conflictregels van
de WCOD. Op grond van de WCOD is de lex causae toepasselijk op de beperking
van aansprakelijkheid. Het op de aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad
toepasselijke recht beheerst ook de beperking van aansprakelijkheid. 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 opruimingskos-
ten 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 limitation van de
aansprakelijkheid voor zowel de buitencontractuele als de contractuele vorderingen
de lex loci delicti toepassen. Een merkwaardig aspect van de toepasselijkheid van
de lex loci delicti op global limitation is dus dat een conflictregel voor de onrecht-
matige daad wordt toegepast op de beperking van aansprakelijkheid van een contractue-
le 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-
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verdrag verplicht is, is de toepasselijkheid van de lex loci delicti niet doelmatig en
rechtvaardig.

Voor de toepassing van de lex registrationis op de global limitation van de aanspra-
kelijkheid voor vorderingen die voortvloeien uit olievervuiling of wrakopruiming op
volle zee pleit dat het leidt tot de toepasselijkheid van hetzelfde recht op de aansprake-
lijkheid 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 schadeveroorzakende schip
dus is geregistreerd in een staat in wiens nationale recht hele lage aansprakelijkheids-
limieten 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.

Onderzocht is welke conflictregel wel voldoet. 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 voorts enkele sterke argumenten van
pragmatische aard. 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 aansprakelijkheid voor die olie-
vervuiling niet meer onbeperkt zijn. Een ander argument voor de toepassing van 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 Neder-
landse rechter dan de nationale beperkingsregels toe die overeenstemmen met het
algemene beperkingsverdrag waar het Koninkrijk der Nederlanden partij bij is. Als
voornaamste bezwaar tegen de lex fori wordt genoemd dat het forumshopping interes-
sant maakt en daardoor de rechtszekerheid niet dient. Deze rechtsonzekerheid wordt
echter in belangrijk mate verkleind indien voor het verkrijgen van een beperkingsrecht
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wordt vereist dat fonds wordt gevormd en dat een dergelijk fonds alleen kan worden
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 verdragsstaten 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 de fora waar zijn hun vorde-
ring 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. Het feit dat de schuldenaar
ingeval van verplichte fondsvorming voor zijn keuze van de beperkingsrechter afhanke-
lijk 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.

Na het inwerkingtreden van Rome II is het, zoals het ontwerp 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 onrecht-
vaardige verwijzingsresultaten als gevolg van de toepasselijkheid van de lex registra-
tionis op de beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten
of op olievervuiling op volle zee worden voorkomen. Door toepassing van het nauwst
verbonden recht is het mogelijk een rechtsstelsel, zoals het Nederlandse, toe te passen
op grond waarvan de aansprakelijkheid voor olievervuiling buiten het CLC-verdrags-
gebied kan worden beperkt en op grond waarvan 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 be-
zwaren. 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 het
verwijst naar een rechtsstelsel die onbeperkte aansprakelijkheid kent voor olievervuiling
buiten het verdragsgebied van de CLC en waarin lage limieten bestaan voor aansprake-
lijkheid voor wrakopruiming op volle zee. Tot slot ontstaat door de toepassing van
het nauwst verbonden recht het bezwaar dat de persoon die voor de Nederlandse
rechter een verzoek tot beperking van zijn aansprakelijkheid doet en zijn schuldeisers
dan voor aanvang van de procedure geen zekerheid omtrent het toepasselijke limitatie-
regime. Concluderend wordt voorgesteld om de lex fori toepasselijk te verklaren op
de global limitation. De lex fori verdient de voorkeur boven het recht van de staat
waar fonds is gevormd omdat de vraag naar het toepasselijke recht op global limitation
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zich ook kan voordoen voordat fonds is gevormd. 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 conflict-
regel 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 conflictregel 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.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de gewone conflictregels bij toepassing op het zeeschip
in de regel niet tot een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat leiden omdat
zij onvoldoende rekening houden met het bijzondere karakter van het zeeschip.
Gebleken is dat de bijzondere eigenschappen van het zeeschip dwingen tot het opstel-
len van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor vergelijkbare
internationale rechtsverhoudingen aan land. Om te kunnen voldoen aan het primaire
doel van het internationaal privaatrecht verdient het aanbeveling om aanknopingsfac-
toren te gebruiken die rekening te houden met de gegevens dat er vele verschillende
belangen bij het zeeschip betrokken zijn en dat een zeeschip commercieel, mobiel,
en internationaal is, dat het een afzonderlijke leefgemeenschap vormt en dat het een
registratie kent. Daartoe dient enerzijds de toepassing van enkele gewone conflictregels
op het zeeschip te worden uitgesloten en anderzijds speciaal voor het zeeschip nieuwe
conflictregels te creëren voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoor-
behoud, het retentierecht, voorrang en verhaal van vorderingen, onrechtmatige daden
anders dan uit aanraking tussen schepen en global limitation.




