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Woord vooraf

Het doen van promotieonderzoek is een voorrecht. Zo heb ik het de afgelopen vier
jaren mogen ervaren. In geen andere positie als die van een Assistent in Opleiding
(AIO) heeft men de kans een onderwerp naar zijn hart zo in alle vrijheid uit te diepen.
Zeer waardevol waren de mogelijkheden om van anderen met ruime ervaring op het
onderzoeksterrein te leren en met hen te discussiëren in een open atmosfeer waar men
nog niet geplaatst wordt in het kader van het zijn van de anders cliënt, wederpartij,
rechter of wetgever.

De meeste gesprekken mocht ik voeren met mijn hooggeleerde promotoren prof.mr.
M.H. Claringbould en prof.mr.dr. M.H. ten Wolde en daarnaast met de hooggeleerde
prof.mr.dr. F.G.M. Smeele die ik bovendien zeer erkentelijk ben voor het plaatsnemen
in de leescommissie. De andere leden van de leescommissie, de hooggeleerde
prof.dr.dr.h.c. Basedow LL.M en prof.mr.dr. J.A. Pontier, wil ik hier graag ook harte-
lijk danken voor het lezen van mijn proefschrift. De enthousiaste leden van de sectie
Internationaal Privaatrecht van de Rijksuniversiteit Groningen vormen een zeer
stimulerende omgeving voor het doen van onderzoek en tonen aan dat onderzoek niet
in eenzaamheid hoort plaats te vinden. Omdat het schrijven van een proefschrift over
zeerecht ondenkbaar is zonder enige kennis van de scheepvaart in het algemeen heb
ik mede met hulp van het Centrum voor Recht Bestuur en Samenleving (CRBS) en
de Stichting ter bevordering van het Internationaal Privaatrecht (STIP) de kans ge-
kregen om onderzoek te doen bij het Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht in Hamburg en de International Maritime Organization
(IMO) in Londen. Daarnaast bood het Comité Maritime International (CMI) mij de
mogelijkheid hun conferentie in Vancouver bij te wonen. Vanaf het allereerste begin
mocht ik van de gastvrijheid van Van Traa Advocaten in Rotterdam gebruik maken.
Alle genoemde organisaties wil ik heel hartelijk danken voor de mogelijkheid om
te leren van hun expertise op het gebied van het zeerecht. Aan een voorrecht is
dikwijls een verhaalsrecht verbonden. Met betrekking tot het bovengenoemde voorrecht
van het doen van promotieonderzoek is dit niet anders. Daar bestaat het verhaalsrecht,
wellicht kan men beter spreken van een verhaalsplicht, uit het verhalen, het vertellen
over de bevindingen van het onderzoek. Ik hoop mij door middel van dit boek van
mijn verhaalsplicht te hebben gekweten. Voor het schrijven van een proefschrift is
interesse en vertrouwen van de mensen die dichtbij je staan onmisbaar. Mijn para-
nimfen Christianne van Dijk en Femke Jorritsma wil ik daarom met name hartelijk
danken, niet alleen voor het organiseren van de promotie maar vooral ook voor hun
vriendschap die al vele jaren bestaat en nog veel langer mag duren! Lieve Ernst, dank
voor je begrip tijdens de laatste maanden van het onderzoek. Als er maar een halve



vrije tijd was, zorgde jij ervoor dat daarvan dubbel werd genoten. Zonder het onvoor-
waardelijk vertrouwen van mijn ouders en de door hen aan mij overgedragen liefde
voor bootjes was dit boek er niet geweest. Aan hen draag ik dit boek dan ook
graag op.

Den Haag, juli 2006
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Inleiding

Doelstelling

Het internationaal privaatrecht heeft betrekking op de bevoegdheid van de rechter
in internationale gevallen, het toepasselijke recht op internationale rechtsverhoudingen
en op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen.
In dit onderzoek staat het toepasselijke recht centraal op enkele internationale rechts-
verhoudingen waarbij een zeeschip is betrokken. Indien internationaal eenvormige
regels niet bestaan of niet alle aspecten van een rechtsverhouding beheersen, wordt
het toepasselijke recht aangewezen door conflictregels.

Het primaire doel van het internationaal privaatrecht is het bieden van een doel-
matige en rechtvaardige regeling van het door rechtsverscheidenheid gecompliceerde
internationale rechtsverkeer.1 Er bestaan verschillende theorieën over de vraag hoe
een doelmatige en rechtvaardige regeling van het internationale rechtsverkeer kan
worden bereikt.2 De in Europa nog steeds heersende methode is de methode van Von
Savigny waarbij het uitgangspunt is dat bij iedere rechtsverhouding het nauwst verbon-
den recht moet worden gevonden. Om een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresul-
taat te kunnen bieden, dient een conflictregel het resultaat te zijn van een gebalanceer-
de afweging van de verschillende belangen die ten aanzien van het betreffende rechts-
feit spelen. Ten aanzien van een zeeschip spelen er vele verschillende belangen. Te
denken valt daarbij aan de belangen van de eigenaar van het schip, van de lading-
belanghebbenden, van de vlaggestaat en van de havenstaat. Deze veelheid aan belangen
maakt het toetsingskader voor conflictregels voor het zeeschip gecompliceerd. De
afweging van de verschillende belangen is vooral een politieke. Naast de veelheid
aan belangen kent het zeeschip nog meer bijzonderheden. Het bijzondere karakter
van het zeeschip kent verschillende aspecten. Ten eerste heeft een zeeschip een
commercieel karakter. Het zeeschip is een onmisbaar onderdeel van de internationale
handel. In de tweede plaats vormt een zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leef-
gemeenschap. Als gevolg daarvan bestaat tussen de plaats waar het schip zich bevindt
en puur interne aangelegenheden aan boord vaak nauwelijks een band. Het derde aspect
van het bijzondere karakter van een zeeschip bestaat uit haar mobiliteit. De reden
van het bestaan van schepen is gelegen in hun mogelijkheid zich te verplaatsen.
Schepen kunnen zich bewegen van de ene jurisdictie naar de andere jurisdictie en

1 Meijers 1954-1955, p. 384 e.v.; Dubbink 1973, p. 63-72; De Boer 1996, p. 3-58; Pontier (diss.)
1997; Strikwerda 2005, p. 2; Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 1.

2 Ten Wolde 2005a, p. 22-27.
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kunnen zich ook buiten iedere nationale jurisdictie op volle zee bevinden. De vierde
karaktereigenschap van het zeeschip bestaat uit haar internationaliteit. Het zeeschip
heeft door de constante verplaatsing van het schip en de verschillende nationaliteiten
van eigenaren, rompbevrachters, onderbevrachters, ladingbelanghebbenden, bemanning
en vele andere betrokken personen verbindingen met vele landen. Tenslotte bestaat
een bijzonderheid van het zeeschip uit haar registratie. Door deze teboekstelling
verkrijgt het zeeschip met al haar internationale connecties, met één bepaalde Staat,
de registerstaat, toch een band met een meer continu karakter.

Dit onderzoek heeft ten doel te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, de gewone
conflictregels rekening houden met alle belangen die aan een zeeschip zijn verbonden
en met de bijzondere aspecten van het zeeschip. De vraag is of voor het zeeschip
eigen conflictregels nodig zijn om op een rechtvaardige en doelmatige wijze het
toepasselijke recht te kunnen vinden.

Onderwerp van dit onderzoek

In dit onderzoek wordt het conflictenrecht van enkele rechtsgebieden beschouwd. De
behandelde onderwerpen betreffen het goederenrecht, het onrechtmatige daadsrecht
en het recht op ‘global limitation’. De keuze voor juist deze drie onderwerpen is
gebaseerd op de onvolledigheid van de internationaal eenvormige regels op deze
terreinen en de recente of op handen zijnde nieuwe conflictregels op deze gebieden
zoals neergelegd in het ontwerp voor de Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-
WCG), de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)3 en het ontwerp voor
de Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het recht
dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (ontwerp-Rome II).4

Sinds 1 mei 1993 geldt de Wet van 18 maart, houdende enige bepalingen van
international privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het
luchtrecht (hierna ook te noemen: de Wet conflictenrecht zeerecht).5 In deze wet staan
conflictregels die voor enkele, maar niet alle, rechtsverhoudingen waarbij een zeeschip
is betrokken het toepasselijke recht aanwijzen. Drie van deze artikelen zijn met name
van belang voor dit onderzoek. In art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht wordt
het toepasselijke recht op goederenrechtelijke rechten op een teboekstaand zeeschip
aangewezen. Art. 3 heeft betrekking op het recht van voorrang en de rangorde van
vorderingen ingeval van verhaal op het schip. In art. 7 staat de conflictregel voor de
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aanraking tussen schepen.

3 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

4 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in januari 2006.
5 Stb. 1993, 168. Gewijzigd door de Wet van 26 januari 1995, Stb. 1995, 71 welke in werking is

getreden op 1 oktober 1996. Door de laatste wet werd art. 8 Wet conflictenrecht zeerecht toegevoegd
waardoor de Wet conflictenrecht zeerecht ook een bepaling bevat voor luchtvaartuigen.
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In dit onderzoek staat telkens het teboekstaande zeeschip centraal. Naar Nederlands
recht worden onder zeeschepen verstaan: schepen die teboek staan in het in art. 193
van Boek 8 BW genoemde register, alsmede de schepen, die noch in dit register, noch
in het in art. 783 van Boek 8 BW genoemde register teboek staan en blijkens hun
constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.6 Niet-teboek-
staande zeeschepen, zoals zeiljachten, zijn buiten dit onderzoek gelaten omdat een
aanzienlijk deel van de onderwerpen, zoals aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen,
globale beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling en staking aan boord van
schepen geen betrekking hebben op dergelijke schepen. Binnenschepen zijn buiten
het bestek van dit onderzoek gelaten omdat zij een geheel ander karakter hebben dan
zeeschepen. De bijzondere eisen die het zeeschip stelt aan het conflictenrecht in
verband met het varen op volle zee en de mogelijkheid van registratie in een open
registerstaat gelden niet of in veel mindere mate voor binnenschepen.

Centrale vraagstelling

Centraal in dit onderzoek staat de vraag hoe de conflictregels luiden die recht doen
aan het bijzondere karakter van het zeeschip. Daarbij komt de toepassing aan de orde
van de huidige conflictregels die verwijzen naar de toepassing van de:
- lex registrationis op goederenrechtelijke rechten;
- lex causae en lex rei sitae op de goederenrechtelijke aspecten van het eigendoms-

voorbehoud;
- lex causae en lex rei sitae op het recht van retentie;
- lex registrationis en lex causae op het recht van voorrang;
- lex registrationis en Nederlands recht op de rangorde;
- lex registrationis en lex causae op de verhaalbaarheid;
- lex loci delicti op aanraking tussen schepen in territoriale wateren;
- lex fori op aanraking tussen schepen op volle zee;
- lex loci delicti op onrechtmatige daden in territoriale wateren;
- lex registrationis op onrechtmatige daden op volle zee;
- lex loci delicti of lex registrationis op global limitation.

Terminologie

Ieder deel van dit onderzoek begint met een beschrijving van het betreffende onder-
werp. Voor een goed begrip van de materie wordt in elk deel eerst kort het Nederland-
se materiële recht met betrekking tot het betreffende onderwerp beschreven waarna
het eenvormige recht en de conflictregels uitgebreid aan de orde komen. Op deze wijze
wordt de terminologie die in een bepaald deel wordt gehanteerd in het betreffende
deel zelf uitgelegd. In elk deel komen termen voor die aangeven naar welk recht de

6 Art. 2 lid 1 van Boek 8 BW.
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conflictregels verwijzen. Het is daarom functioneel om deze termen hier al te defi-
niëren:
- lex causae: het recht dat op de rechtsverhouding van toepassing is;
- lex concursus: het recht van de staat waar de faillissementsprocedure wordt

gevoerd;
- lex contractus: het recht dat op de overeenkomst toepasselijk is;
- lex loci delicti: het recht van de staat waar de onrechtmatige daad plaatsvindt of

waar de schade zich voordoet;
- lex executionis: het recht van de staat waar de executie van het schip plaatsvindt;
- lex fori: het recht van de staat waar wordt geprocedeerd;
- lex loci non laboris: het recht van de staat waar een staking plaatsvindt;
- lex registrationis: het recht van de staat waar het schip teboek staat;
- lex rei sitae: het recht van de staat waar het schip zich bevindt.

Opbouw en structuur

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Elk van deze delen is onderverdeeld in verschil-
lende hoofdstukken. De eerste hoofdstukken van de verschillende delen dienen ter
verkenning van het onderwerp en geven een inleiding in de vele verschillende rechts-
bronnen. In de hoofdstukken die daarop volgen volgt een kritische inhoudelijke
bespreking van het onderwerp waarop het betreffende deel betrekking heeft. Deel I
heeft betrekking op rechten met goederenrechtelijke kenmerken en op voorrang en
verhaal van vorderingen op het zeeschip. Na een inleiding in hoofdstuk 1 van deel
I staat het Nederlandse materiële recht met betrekking tot goederenrechtelijke rechten
op schepen centraal in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt het toepasselijke recht op
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen aan de orde. Het vierde hoofdstuk heeft
betrekking op het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is en
op de vraag wat de rangorde tussen voorrechten is. In hoofdstuk 5 wordt aandacht
besteed aan het conflictenrecht voor verhaal en voorrang van vorderingen op het
zeeschip. Tot slot komt in hoofdstuk 6 het Nederlandse materiële recht en het conflic-
tenrecht met betrekking tot de verhaalbaarheid van vorderingen op een zeeschip aan
de orde.

Deel II heeft betrekking op delictuele aansprakelijkheid. In hoofdstuk 1 wordt
deel II ingeleid. In hoofdstuk 2 van deel II worden het eenvormig recht en de bijzon-
dere conflictregels voor aanvaring uiteen gezet. In hoofdstuk 3 wordt vervolgd met
het eenvormig recht en de conflictregels voor externe onrechtmatige daden anders
dan aanraking tussen schepen. In het vierde hoofdstuk worden het toepassingsgebied
en de inhoud van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) geanalyseerd.
In hoofdstuk 5 volgt een waardering van de toepassing van de WCOD op het zeeschip.
Hoofdstuk 6 heeft betrekking op het Voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contrac-
tuele verbintenissen (ontwerp-Rome II).
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In deel III van het onderzoek staat het recht op global limitation centraal. Na een
inleiding op het begrip global limitation in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 aandacht
besteed aan de algemene beperkingsverdragen. In hoofdstuk 3 staan de bijzondere
beperkingsverdragen centraal. In hoofdstuk 4 worden de verhoudingen tussen de
beperkingsverdragen geanalyseerd. In hoofdstuk 5 staat het recht van de schuldenaar
om fonds te vormen centraal. In hoofdstuk 6 komt de bevoegdheid van de rechter
inzake een beperkingsverzoek aan de orde. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de
erkenning van een in het buitenland verkregen beperkingsbeslissing en de erkenning
van een in het buitenland gevormd fonds. Hoofdstuk 8 heeft tenslotte betrekking op
de conflictregels voor global limitation.

Elk van de drie delen wordt afgesloten met een conclusie ten aanzien van de vraag
in hoeverre met betrekking tot de in dat deel besproken onderwerpen de bijzondere
eigenschappen van het zeeschip bijzondere conflictregels voor het zeeschip vereisen.
Na alle drie delen wordt het onderzoek afgerond met een eindconclusie ten aanzien
van de centrale vraag in hoeverre het bijzondere karakter van het zeeschip speciale
conflictregels vereist. Tot slot volgt een Nederlandse en een Engelse samenvatting
van het geheel.

Rechtsvergelijking

In dit onderzoek staat de situatie centraal dat de Nederlandse rechter het toepasselijke
recht dient vast te stellen op een internationale rechtsverhouding waarbij een zeeschip
is betrokken. In de eerste plaats zal de rechter bepalen of internationaal eenvormige
regels van toepassing zijn. Bij de bespreking van deze internationale regels zal de
Nederlandse invulling van die regels centraal staan waarbij wordt gewezen op de
verdragsconforme uitleg. Indien internationaal eenvormige regels geen (volledig)
antwoord geven, dient het toepasselijke nationale recht aangewezen te worden door
middel van conflictregels. De Nederlandse rechter past Nederlandse conflictregels
toe. Ter inspiratie voor mogelijke verbeteringen van de Nederlandse conflictregels
wordt met name gekeken naar de Engelse jurisprudentie. Deze keuze voor het Engelse
recht is gebaseerd op het feit dat vele maritieme zaken in Londen worden beslecht
en de literatuur die er over dit onderwerp bestaat, dientengevolge met name betrekking
heeft op deze Engelse uitspraken. Vanwege de vrij beperkte hoeveelheid internationale
literatuur zal niet zo zeer een vergelijking plaats vinden met een bepaald rechtsstelsel
maar veeleer een vergelijking met verschillende stromingen die in de internationale
literatuur over een bepaald onderwerp bestaan.

Belang van het onderzoek

Meer dan tien jaren zijn verstreken sinds het in werking treden van de Wet conflicten-
recht zeerecht op 1 mei 1993. Sinds die datum zijn er vele nieuwe internationaal
eenvormige regels, zoals het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag van
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1976,7 en conflictregels, zoals de WCOD, bijgekomen die mede van toepassing zijn
op het zeeschip. De verhoudingen tussen de verschillende eenvormige regels en
conflictregels zijn niet voldoende duidelijk. Een onderzoek naar in de eerste plaats
de verhoudingen tussen de verschillende eenvormige regels, tussen de eenvormige
regels en de conflictregels en tussen de conflictregels onderling en in de tweede plaats
de vraag in hoeverre het bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen
van conflictregels die afwijken van de conflictregels die gelden voor internationale
rechtsverhoudingen aan land, was daardoor gerechtvaardigd.

Het manuscript van dit proefschrift is afgesloten in januari 2006. Met nadien
verschenen literatuur en jurisprudentie kon slechts incidenteel rekening worden
gehouden.

7 Het verdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. Het Koninkrijk der Nederlanden
is toegetreden op 15 mei 1990. Het verdrag is in het Koninkrijk in werking sinds 1 september 1990.
Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in Nederland. De tekst van het verdrag is
te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het protocol van 1996 is
in werking getreden op 13 mei 2004. Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij bij dit
Protocol. De tekst van het protocol van 1996 is te vinden in Trb. 1997, 300. Zie ook: International
Transport Treaties.



Deel I

Goederenrechtelijke rechten op zeeschepen en voorrang
en verhaal van vorderingen op zeeschepen





1 Inleiding

1.1 Onderwerp en doel van dit deel

Het doel van dit deel is meer inzicht te geven in de verhouding tussen het eenvormig
recht en de conflictregels en tussen de verschillende conflictregels voor goederenrechte-
lijke rechten en voorrang en verhaal van vorderingen op zeeschepen. Onderzocht zal
worden of de bestaande conflictregels een gebalanceerde afweging vormen van de
verschillende belangen die bij een zeeschip spelen om zo een doelmatige en rechtvaar-
dige regeling van het internationale rechtsverkeer te kunnen bieden. Indien en waar
de conflictregels het bijzondere karakter van het zeeschip onvoldoende in acht nemen,
zal een aanbeveling worden gedaan tot verbetering van de huidige conflictregels.

Twee verschillende hoofdonderwerpen komen in dit deel aan de orde. In de eerste
plaats staat het toepasselijke recht op het eigendomsrecht en andere goederenrechtelijke
rechten op een schip centraal. Binnen dit onderwerp vallen de vragen naar het toepas-
selijke recht op onderwerpen als:
- wat de inhoud van deze goederenrechtelijke rechten is;
- wat als bestanddeel van het schip mede voorwerp van die rechten is;
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een eigendomsvoorbehoud is; en
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een retentierecht is.
In de tweede plaats wordt in dit deel aandacht besteed aan het toepasselijke recht op
de vraag welke vorderingen met voorrang verhaalbaar zijn op het schip. Hierbij komen
vragen aan de orde naar het toepasselijke recht op:
- het bestaan van een vordering;
- de erkenning en de inhoud van rechten die naar een vreemd recht zijn ontstaan;
- de eventuele voorrang van een vordering;
- de onderlinge rangorde van vorderingen; en
- de mogelijkheid om een vordering op een schip te verhalen.

1.2 Plan van behandeling

Dit deel begint met een korte inleiding op het Nederlandse materiële recht met betrek-
king tot het eerste hoofdonderwerp dat aan de orde komt. Allereerst komen daarbij
de nationaliteit, de registratie, de zeebrief en de vlag van een schip aan bod. Deze
termen zijn namelijk sterk met elkaar verbonden en komen telkens terug in het verloop
van dit deel. Vervolgens wordt het Nederlandse materiële recht besproken ten aanzien



10 1 – Inleiding

van het recht van eigendom en van hypotheek, overdracht, en ten aanzien van bestand-
delen, natrekking, eigendomsvoorbehoud en retentierecht.

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een verdrag dat voor zeeschepen
een internationaal eenvormig goederenrecht bevat. Welk nationaal recht in een inter-
nationaal geval toepasselijk is, dient daarom te worden aangewezen door conflictregels.
In art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht is de Nederlandse conflictregel voor
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen gecodificeerd inhoudende dat de lex
registrationis toepasselijk is. Ten aanzien van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht rijzen
onder meer vragen met betrekking tot het toepasselijke recht op een eigendomsvoor-
behoud op zaken aan boord van een schip en een recht van retentie op het schip.

Voorzover en waar de conflictregel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht het
bijzondere karakter van het zeeschip onvoldoende erkent, zal een voorstel tot aanpas-
sing of aanvulling van deze conflictregel voor goederenrechtelijke rechten op zee-
schepen worden gedaan. Ter inspiratie voor de verbetering van de huidige wetgeving
zal met name worden gekeken naar de Nederlandse ontwerp-Wet Conflictenrecht
Goederenrecht (ontwerp-WCG) en het daarbij horende advies van de Staatscommissie
voor het IPR van 23 december 1998.1

Het tweede onderwerp van dit deel heeft als gezegd betrekking op voorrang en
verhaalbaarheid. Voor scheepshypotheken en scheepsvoorrechten zijn met betrekking
tot deze onderwerpen internationaal eenvormige regels opgesteld. Het Koninkrijk der
Nederlanden is echter geen partij bij een van deze verdragen.

In de eerste plaats is in 1926 in Brussel de ‘International Convention for the
Unification of Certain Rules of Law Relating to Mortgages and Liens’ (Brussels
verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1926) tot stand ge-
komen.2 Het verdrag is in werking getreden op 2 juni 1931 maar het Koninkrijk der
Nederlanden is hierbij geen partij geworden.3

Voorts is in Brussel in 1967 de ‘International Convention for the Unification of
Certain Rules relating to Maritime Liens and Mortgages’ tot stand gekomen (Brussels
verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1967).4 Dit verdrag
is echter nooit in werking getreden.

Tenslotte is het Koninkrijk der Nederlanden (nog) geen partij bij de op 5 september
2004 in werking getreden ‘International Convention on Maritime Liens and Mortgages’

1 Zie voor de tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht in zijn huidige stand: Ten
Wolde 2005b, p. 24-27. Zie voor het bijbehorende Advies van de Staatscommissie IPR van 23
december 1998: www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005. Het voornemen bestaat de ontwerp-
WCG uiteindelijk op te nemen in Titel 1 van Hoofdstuk 5 van de wet houdende consolidatie van
regelgeving betreffende het internationaal privaatrecht.

2 Zie onder meer: Kriz 1963, p. 671-695.
3 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-

maritime.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.
4 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-

maritime.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag onder meer: ‘International
Uniformity of Maritime Liens and Mortgages: the 1965 New York Conference of the Comité
Maritime International’, NYULR, 1966, p. 939-963.
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van 1993 (Geneefs verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van
1993).5

Het tweede onderwerp van dit deel begint met een korte analyse van het toepas-
singsgebied en de inhoud van de genoemde eenvormige verdragen. Door deze analyse
is een vergelijking mogelijk met het Nederlandse materiële recht voor goederenrechte-
lijke rechten en voorrechten op schepen. Hoe groter de verschillen tussen het Neder-
landse materiële recht en de internationaal eenvormige regels zijn, des te groter is
immers het belang van conflictregels.

Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal van vorderingen op
zeeschepen is niet gebaseerd op een van de genoemde zeerechtelijke verdragen maar
op een binnenvaartverdrag. Dit verdrag is de ‘Convention Rélative à l’immatriculation
des bateaux de navigation intérieure’6 (Geneefs binnenvaartverdrag van 1965) en
het bijbehorende ‘Protocol Nr. 1 rélative aux droits réels sur les bateaux de navigation
intérieure’ (eerste protocol). Onderzocht zal worden of het Geneefs binnenvaartverdrag
van 1965 en het bijbehorende eerste protocol het bijzondere karakter van het zeeschip
voldoende in acht neemt of dat ten aanzien van het zeeschip op bepaalde punten een
afwijkende regeling wordt verlangd.

Bij gebrek aan internationaal eenvormige regels voor voorrecht en verhaal op
zeeschepen zijn in het Nederlandse recht conflictregels ontwikkeld die het toepasselijke
recht op de voorrang en de rangorde van vorderingen aanwijzen. Deze conflictregels
zijn voor een deel neergelegd in art. 3 van de Wet conflictenrecht zeerecht. In art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de lex
registrationis. Als gevolg hiervan kan de vraag worden gesteld wat er met de voor-
rangsrechten en verhaalsrechten op een schip gebeurt indien een schip in een ander
register wordt ingeschreven. Deze situatie waarin sprake is van wijziging van de
feitelijke gegevens is te vergelijken met de situatie waarin roerende zaken anders dan
een schip worden verplaatst over landsgrenzen. De problemen die dan rijzen bij de
toepassing van de lex rei sitae-regel en de oplossingen die daarvoor zijn ontworpen,
zullen worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen die kunnen rijzen bij
wijziging van de registratie van het schip. Met betrekking tot de functionaliteit van
de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht rijzen voorts nog enkele andere
vragen:
- Is de cumulatieve toepassing van de lex causae en de lex registrationis op de vraag

of een vordering bevoorrecht is rechtvaardig en doelmatig?

5 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT of http://www.treaty.un.org, geraad-
pleegd in september 2005.

6 Nederland heeft het verdrag van 1965 ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet
van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24
juni 1982 in werking getreden. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking
getreden. Zie voor de tekst van het verdrag ITT . Partij bij het verdrag van 1965 en het eerste protocol
zijn: Nederland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland. België en Duitsland
zijn dus met name geen partij. Zie Parlementaire Geschiedenis (PG) Boek 8 BW, p. 691-708 en
Flach 2001, noot 302.
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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 rechtvaardig en doelmatig?



2 Nederlands materieel recht voor
goederenrechtelijke rechten op schepen

2.1 Nederlands materieel recht met betrekking tot de nationaliteit, registratie
en vlag van een zeeschip1

2.1.1 Inleiding

Voor de bepaling van het toepasselijke goederenrecht op een zeeschip speelt de plaats
waar het schip is geregistreerd een belangrijke rol. Alvorens verder te gaan met de
vaststelling van het toepasselijke recht, volgt hier daarom eerst een korte uiteenzetting
over de begrippen nationaliteit, registratie en vlag van het schip.

Het privaatrechtelijk registreren van een zeeschip wordt ook wel teboek stellen
genoemd. Het belang van dit openbare register is gelegen in het feit dat aan de hand
daarvan privaatrechtelijke informatie over het recht van eigendom, het recht van
hypotheek en van andere registreerbare rechten kan worden ingewonnen. In art. 194
lid 4 Boek 8 BW staat dat voor de teboekstelling in het Nederlandse register vereist
is dat het zeeschip voldoet aan de voorwaarden van art. 311 K. In het Nederlandse
scheepsregister kunnen in beginsel2 alleen schepen met de Nederlandse nationaliteit
worden ingeschreven. Een zeebrief wordt vervolgens alleen gegeven aan schepen die
zijn ingeschreven in het Nederlandse scheepsregister.3 Een zeebrief is vereist om een
haven in of uit te mogen varen, het is een soort paspoort, een nationaliteitsbewijs.
Tenslotte mag de Nederlandse vlag alleen worden gevoerd indien het schip in het
bezit is van een zeebrief. De exacte vereisten voor het hebben van de Nederlandse
nationaliteit die in art. 311 K aan een schip worden gesteld, worden hieronder uit-
gebreid uiteengezet. Daarbij zal met name aandacht worden besteed een voorstel van
wet4 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere
wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging omdat hierdoor de
vereisten voor het hebben van de Nederlandse nationaliteit zullen worden versoepeld.

1 Nederlands recht: Zoetmulder 1960, p. 40-50; Cleveringa 1961, p. 44-111; Engelhard 1979, p. 182-
184 en Engelhard 1980, p. p. 53-55; Rosendaal, p. 59-71; Piccardt en Korthals Altes 1986; Burgers
en Eshuis 1995, p. 36-42; Van Dunné 1997, p. 504-505; Verhoeven 1983, p. 345-366.

2 Zie voor uitzonderingen op dit beginsel de Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige
bepalingen inzake de nationaliteit van zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541.
De wet is in werking getreden op 22 oktober 1992. Deze wet wordt hieronder kort toegelicht.

3 Wet van 10 juni 1926, houdende nieuwe regeling van de zeebrieven.
4 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 1-4.
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2.1.2 De Nederlandse nationaliteit – art. 311 K

Op grond van art. 91 van het op 10 december 1982 te Montego-Bay totsandgekomen
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee (UNCLOS), zijn staten
verplicht de voorwaarden vast te stellen voor het verlenen van zijn nationaliteit aan
zeeschepen, voor registratie van schepen in zijn staat en voor het recht zijn vlag te
voeren. In art. 91 UNCLOS is ook bepaald dat er een wezenlijke band moet bestaan
tussen het schip en de vlaggestaat.5 Art. 94 UNCLOS vereist vervolgens dat iedere
staat doeltreffend zijn rechtsmacht en toezicht uitoefent over schepen die zijn vlag
voeren.

Sinds 1924 werd voor het hebben van de Nederlandse nationaliteit vereist dat het
schip in eigendom was van Nederlanders of van Nederlanders en andere ingezetenen
van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de zetel van het scheepsbedrijf in Nederland
was gevestigd.6 Deze regel is echter in 1994 gewijzigd naar aanleiding van het door
het Hof van Justitie van de EG gewezen Factortame II-arrest van 25 juli 1991.7

Factortame II-arrest
Het Hof van Justitie van de EG heeft zich in het Factortame II-arrest8 uitgelaten over
de vraag in hoeverre lidstaten in hun nationale wet eisen kunnen stellen aan de
registratie van zeeschepen in hun nationale register om te voldoen aan het volkenrech-
telijke vereiste van een ‘wezenlijk band’ tussen het schip en de vlaggestaat, zonder
daarbij in strijd te komen met het Gemeenschapsrecht. Het arrest is gewezen naar
aanleiding van prejudiciële vragen van de Queens Bench van de High Court of Justice
of England and Wales over de uitleg van het gemeenschapsrecht inzake het recht van
vestiging en het evenredigheidsbeginsel en het verbod van discriminatie op grond
van nationaliteit. De vragen waren gerezen naar aanleiding van een geschil over Britse
registratie van visserijschepen die aanvankelijk in het Spaanse register waren ingeschre-
ven en onder Spaanse vlag voeren. Het Hof van Justitie van de EG oordeelt in het
Factortame II-arrest:

‘1. Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht staat het aan de lidstaten (vrij WV),
overeenkomstig de algemene regels van het volkenrecht de voorwaarden vast te stellen
waaraan moet zijn voldaan voordat een vaartuig in hun register kan worden ingeschreven

5 Zie eerder al art. 5 van het Verdrag inzake de Volle Zee van 1958, Trb. 1958, 24.
6 Aanvankelijk stond in art. 311 K:

‘1.Nederlandse schepen zijn schepen welke toebehooren:
aan Nederlanders
voor tenminste twee derde gedeelte aan Nederlanders en voor het overige gedeelte aan ingezetenen
van Het Koninkrijk mits de boekhouder, zoo die er is, een in Nederland wonende Nederlander zij.
(…)
4. De zetel van het scheepsbedrijf moet in elk geval in Nederland zijn gevestigd.)’. Het hier opgeno-
men art. 311 betreft de wettekst zoals die luidde na de wet van 8 april 1976, Stb. 1976, 229.

7 Zie over de parlementaire geschiedenis van art. 311 K: Kamerstukken II 2005/06. 31 412, nr. 3.
8 Hof van Justitie van de EG 25 juli 1991 (The Queen vs Secretary of State for transport, ex parte

Factortame Ltd e.a.) PbEG 1991, C 221/89, NJ 1994, 43.
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en aan dit vaartuig het recht kan worden verleend om hun vlag te voeren, doch bij de
uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten de voorschriften van het gemeen-
schapsrecht eerbiedigen.
2. De bepalingen van het gemeenschapsrecht en inzonderheid art. 52 EEG-Verdrag verzetten
zich ertegen, dat een lidstaat voor de registratie van een vissersvaartuig in zijn nationaal
register als voorwaarden stelt dat: a) de eigenaars (legal owners and beneficial owners),
de bevrachters, de beheerders en de exploitanten van het vaartuig onderdanen van die
lidstaat of vennootschappen naar het recht van deze lidstaat zijn en dat in dit laatste geval
ten minste 75% van de aandelen in eigendom toebehoren aan onderdanen van die lidstaat
of aan vennootschappen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, en waarvan 75% van de
bestuurders onderdaan van die lidstaat zijn; en b) deze eigenaars (legal owners and
beneficial owners), bevrachters, beheerders, exploitanten, aandeelhouders en bestuurders,
naargelang van het geval, metterwoon in die lidstaat gevestigd zijn.
3. Het gemeenschapsrecht verzet zich niet ertegen, dat een lidstaat voor de registratie van
een vissersvaartuig in zijn nationaal register als voorwaarde stelt dat het vaartuig wordt
beheerd en de exploitatie ervan wordt bestuurd en gecontroleerd vanuit die lidstaat. (…)’

Het Hof van Justitie heeft bepaald dat lidstaten zelf mogen bepalen welke voorwaarden
zij stellen aan inschrijving van schepen in hun register om te voldoen aan het volken-
rechtelijke vereiste van een ‘wezenlijke band’ tussen schip en vlaggestaat. Het Hof
heeft echter ook bepaald dat lidstaten het Gemeenschapsrecht daarbij moeten eerbiedi-
gen. Op grond van dat Gemeenschapsrecht mogen lidstaten voor registratie in hun
nationale register in ieder geval niet vereisen dat a) de eigenaars, de bevrachters, de
beheerders en de exploitanten van het schip onderdanen van die lidstaat of vennoot-
schappen naar het recht van deze lidstaat zijn en dat in dit laatste geval tenminste
75% van de aandelen in eigendom toebehoren aan onderdanen van die lidstaat of aan
vennootschappen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, en waarvan 75% van de
bestuurders onderdaan van die lidstaat zijn; en b) deze bovengenoemde personen in
die lidstaat zijn gevestigd. Het Factortame-II arrest is later bevestigd in het Quota-
hopping arrest.9

Wijziging van art. 311 K in 1994
Naar aanleiding van het Factortame arrest en een ‘precontentieuze’ inbreukprocedure
van de Europese Commissie tegen Nederland is art. 311 K bij wet van 22 juni 1994
op een aantal punten aangepast.10 In de eerste plaats is de kring van eigenaren ver-
ruimd. De groep natuurlijke of rechtspersonen met de Nederlandse nationaliteit is
uitgebreid tot natuurlijke of rechtspersonen met de nationaliteit van een van de EU
lidstaten of van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte. In de tweede plaats is bepaald dat voldoende is dat de eigenaar
in Nederland een nevenvestiging in plaats van de hoofdvestiging van zijn of haar
onderneming heeft. De Europese Commissie bleek echter van oordeel dat ook de

9 HvJ EG 4 oktober 1991, PbEG 1991, C 246/89.
10 Bij wet van 22 juni 1994, Stb. 1994, 507 en (minimaal) gewijzigd bij wet van 28 januari 1999, Stb.

1999, 30. Zie: Kamerstukken II 1992-1993, 23 227, nr. 3 (MvT); Cleton 1994, p. 28-31.
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gewijzigde Nederlandse wet nog inbreuk maakte op het Gemeenschapsrecht. De
Nederlandse regering heeft naar aanleiding van opmerkingen van de Commissie
besloten de Nederlandse wetgeving opnieuw aan te passen. Deze aanpassing is ver-
werkt in een op 14 januari 2002 bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel betref-
fende de Wet Publiekrechtelijke registratie Zeeschepen (ontwerp-WPRZ).11 In het
voorstel werd onder meer voor inschrijving in het Nederlandse register vereist dat
het zeeschip voor tenminste tweederde deel eigendom is van een natuurlijke persoon
die de nationaliteit van een EU- of EER-Staat heeft of van een rechtspersoon die is
opgericht overeenkomstig het recht van een EU- of EER-Staat.

Op 14 oktober 2004 heeft het Hof van Justitie van de EG12 in overeenstemming
met de opvatting van de Commissie geoordeeld dat het bestaande Nederlandse art.
311 K nog steeds in strijd is met het Gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie van
de EG is van oordeel dat art. 311 K de vrijheid van vestiging van de eigenaren van
schepen beperkt doordat Gemeenschapsonderdanen die wensen te werken in de vorm
van een rederij met een bestuurder die onderdaan is van een derde land of die in een
derde land woont, worden verhinderd dit te doen. Naar het oordeel van het Hof van
Justitie kan de beperking uit art. 311 K haar rechtvaardiging niet vinden in de nood-
zaak om doeltreffend toezicht en effectieve rechtsmacht uit te oefenen over schepen
die de Nederlandse vlag voeren. Het Hof van is van oordeel dat een effectieve uitoefe-
ning van de rechtsmacht reeds is gegarandeerd wanneer als eis wordt gesteld dat het
beheer over het schip moet worden verzekerd vanuit een vestiging in Nederland door
een persoon die de bevoegdheid bezit om de eigenaar van het schip te vertegenwoor-
digen. Samengevat stelt het Hof van Justitie dat Nederland geen eisen mag stellen
met betrekking tot de nationaliteit van (1) de aandeelhouders en bestuurders van
vennootschappen die eigenaar zijn van een zeeschip dat zij in de Nederlandse registers
willen laten inschrijven, (2) van de natuurlijke personen die de dagelijkse leiding
hebben over de vestiging van waaruit in Nederland het voor de inschrijving van een
zeeschip in de Nederlandse registers noodzakelijke zeescheepvaartbedrijf wordt
uitgeoefend, (3) van de bestuurders van rederijen van in Nederland geregistreerde
zeeschepen, en evenmin eisen mag stellen ten aanzien van de woonplaats van de
bestuurders van rederijen van in Nederland geregistreerde zeeschepen.

In december 2005 is een nieuw een voorstel van wet13 ingediend tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit
zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten. Op grond
van dit voorstel zou artikel 311 als volgt komen te luiden:

11 Wet tot vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland
(Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen), Kamerstukken II 2001/02, 28 180.

12 HvJ EG, 14 oktober 2004, PbEG 2004, C 299/02, NJ 2005, 421 m.nt. MRM (Commissie van de
EG/Koninkrijk der Nederlanden). Zie ook NJB, 21 januari 2005, p. 170-171.

13 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 1-4.
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‘1. Een schip is een Nederlands schip indien voldaan wordt aan de volgende vereisten:
a. het schip is eigendom van een of meer:
1. natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie,
van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, van Zwitserland of die worden gelijkgesteld met EU-onderdanen ingevolge het
van het Gemeenschapsrecht afgeleide recht;
2. vennootschappen waarop het recht van een lidstaat van de Europese Unie, van een van
de landen, eilanden of gebieden, bedoeld in art. 299lid 2-6 onder c EG-Verdrag, van een
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
of van Zwitserland toepasselijk is;
3. rechtspersonen, niet zijnde een vennootschap als bedoeld onder 2, waarop het recht van
een lidstaat van de Europese Unie, van een van de landen, eilanden of gebieden, bedoeld
in art. 299 lid 5 en 6 onder c EG-Verdrag, van een andere staat die partij is bij 1 tot en
met 5 en 6 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
toepasselijk is;
4. natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen niet bedoeld onder 1, 2,
onderscheidenlijk 3, die aanspraak kunnen maken op het Europese recht van vrije vestiging
ingevolge een overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde staat;
b. de eigenaar heeft in Nederland een hoofdvestiging of een nevenvestiging in de zin van
de Handelsregisterwet 1996;
c. een of meer natuurlijke personen die in Nederland kantoor houden zijn namens de
eigenaar verantwoordelijk voor het schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning,
alsmede voor de daarmee verband houdende aangelegenheden en zijn dienaangaande alleen
of tezamen beslissingsbevoegd en beschikken over vertegenwoordigings-bevoegdheid, en
d. een of meer van de natuurlijke personen als bedoeld onder c of, bij verhindering, een
plaatsvervanger is bij voortduring bereikbaar en beschikt over bevoegdheden om onverwijld
te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.
2. Ingeval een schip eigendom is van een natuurlijke persoon die tevens kapitein is van
dat schip is dat schip een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid,
onderdeel a, onder 1 of onder 4 en onderdeel b, en er in Nederland aan de wal een
vertegenwoordiger van die eigenaar is die bij voortduring bereikbaar is en beschikt over
bevoegdheden om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin dat geboden is.
3. Ingeval de eigenaar de verantwoordelijkheid over het beheer van zijn schip overdraagt
aan een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2 of onder 4, en
het beheer van dat schip voor rekening van de eigenaar geschiedt, zijn de verplichtingen,
bedoeld in lid 1 onderdelen b-d, van overeenkomstige toepassing op die vennootschap.
Het desbetreffende schip is een Nederlands schip indien aan de verplichtingen, bedoeld
in de eerste volzin wordt voldaan.
4. Een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt
gebruikt, is een Nederlands schip indien wordt voldaan aan het eerste lid, onderdeel a,
onder 1, onder 3 of onder 4 en er in Nederland aan de wal een natuurlijke persoon is met
voldoende volmacht van de eigenaar om onverwijld te kunnen handelen in situaties waarin
dat geboden is.’

In het nieuwe voorstel zijn de nationaliteitsvereisten die worden gesteld aan de
aandeelhouders en de bestuurders van vennootschappen en aan de natuurlijke personen
die de dagelijkse leiding hebben, vervallen. Eveneens is de voorwaarde dat de natuurlij-
ke persoon die met de dagelijkse leiding van de vestiging in Nederland is belast, de
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nationaliteit van een EU- of EER-Staat bezit en in Nederland zijn of haar woonplaats
heeft, geschrapt. Wel is in het nieuwe voorstel vereist dat het schip in eigendom is
van een natuurlijke persoon die de nationaliteit van een EU- of EER-Staat of Zwitser-
land heeft of van een rechtspersoon waarop het recht van een EU- of EER-Staat of
van Zwitserland van toepassing is. Bovendien moet er in Nederland tenminste een
natuurlijke persoon zijn die door de eigenaar met beslissingsbevoegdheid en vertegen-
woordigingsbevoegdheid is bekleed. Dit laatste is noodzakelijk om Nederland effectief
zijn rechtsmacht te kunnen laten uitoefenen op schepen die de Nederlandse nationaliteit
hebben.

De vraag is nu of door het voorstel van de Nederlandse wetgever zoals dat in
december 2005 is ingediend de Nederlandse wet wel in overeenstemming wordt
gebracht met het Gemeenschapsrecht. In het nieuwe voorstel blijft het nationaliteits-
criterium in lid 1 onder a immers nog steeds een rol spelen, De Raad van State heeft
hierover zijn twijfels geuit.14 De Raad van State concludeert dat art. 311 lid 1 onder
a K nog steeds het risico inhoudt dat zij op gespannen voet staat met de regels inzake
de vrijheid van vestiging. De Raad van State verwacht dat aanpassing van onderdeel
a zou leiden tot een regeling die voor de praktijk weinig doorzichtig is en adviseert
daarom onderdeel a van art. 311 lid 1 K te schrappen. De Tweede Kamer heeft
vervolgens de minister van justitie verzocht om nader toe te lichten waarom is vast-
gehouden aan een verruimd nationaliteitscriterium en om aan te geven welke gevolgen
het geheel schrappen van het nationaliteitscriterium zou hebben.15 Bij de Nota van
wijziging van 22 maart 2006 is art. 311 lid 3 gewijzigd. Het voorgestelde artikellid
luidt nu:

‘Ingeval de eigenaar de verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn schip overdraagt
aan een vennootschap als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2 of onder 4, en
het beheer van dat schip voor rekening van de eigenaar geschiedt, is dat schip een Neder-
lands schip indien die vennootschap voldoet aan de vereisten zijn bedoeld in lid 1 onder-
delen b-d, Indien de eigenaar niet voldoet aan het eerste lid, onderdeel b, kiest hij woon-
plaats ten kantore van de vestiging in Nederland van de vennootschap waaraan het beheer
is overgedragen.’

De minister van Justitie stelt dat naar aanleiding van het advies van de Raad van State
het wetsvoorstel op het punt van het nationaliteitscriterium is aangepast waardoor
het wetsvoorstel niet (meer) in strijd met het Gemeenschapsrecht is. De minister wenst
het nationaliteitscriterium niet te laten vervallen omdat in het wetsvoorstel dan meer
zou worden geregeld dan noodzakelijk is om aan het Gemeenschapsrecht te voldoen.
Het loslaten van het nationaliteitscriterium zou volgens de minister betekenen dat
iedere natuurlijk of rechtspersoon van buiten de EU of de EER zijn schip in het
Nederlandse register kan teboekstellen.

14 Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 4, p. 2-3.
15 Kamerstukken II 2006/06, 30 412, nr. 5.
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Conclusie
Er is een balans nodig tussen enerzijds de volkenrechtelijke verplichting die een
‘genuine link’ vereist tussen schip en vlaggestaat en anderzijds het recht op vrije
vestiging zoals dat uit het Gemeenschapsrecht voortvloeit. De regering meent deze
balans te hebben gevonden in het gewijzigde wetsvoorstel. Ik meen ook dat in het
laatste voorstel deze balans is gevonden. Het Hof van Justitie stelde in de uitspraak
tegen Nederland dat art. 311 K de vrijheid van vestiging van de eigenaren van schepen
beperkt doordat Gemeenschapsonderdanen die wensen te werken in de vorm van een
rederij met een bestuurder die onderdaan is van een derde land of die in een derde
land woont, worden verhinderd dit te doen. Nu aan de bestuurders geen nationaliteits-
eisen meer worden gesteld, is dit probleem ondervangen. Het verdient aanbeveling
het voorstel van wet zo snel mogelijk in werking te laten treden teneinde de huidige
situatie op te heffen waarin het Nederlandse recht in strijd is met het Europese recht
op vrije vestiging.

2.1.3 Rompbevrachting en nationaliteit

In art. 530 lid Boek 8 BW wordt het begrip overeenkomst van rompbevrachting
omschreven als de situatie waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt
een schip uitsluitend ter zee ter beschikking te stellen van haar wederpartij (de romp-
bevrachter) zonder daarover nog enige zeggenschap te houden Bij rompbevrachting
ligt de exploitatie van het schip in handen van de rompbevrachter en geschiedt zij
voor diens rekening. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de mogelijkheid om
een schip in een rompbevrachtingsregister in te schrijven omdat deze mogelijkheid
aanleiding geeft tot vragen wanneer een conflictregel verwijst naar het recht van de
staat van teboekstelling. Bij verwijzing naar de staat van teboekstelling is in dat geval
namelijk onduidelijk of de teboekstelling in het eigenaarsregister of de teboekstelling
in het rompbevrachtingsregister wordt bedoeld. Verderop in dit hoofdstuk bij de
inhoudelijke bespreking van de conflictregels die verwijzen naar het recht van de staat
van teboekstelling, zal ook worden ingaan op de vraag welke teboekstelling als
aanknopingsfactor gehanteerd dient te worden. Beslissend daarbij is de vraag welke
teboekstelling op een rechtvaardige en doelmatige wijze leidt naar het nauwst verbon-
den recht.

In het Nederlandse (rompbevrachtings)register kunnen rompbevrachtingen van
buitenlandse zeeschepen worden ingeschreven op grond van de Wet Nationaliteit
Zeeschepen in rompbevrachting (WNZR).16 Op grond van art. 5 van de WNZR
verkrijgt een schip dat niet in Nederland te boek staat toch de Nederlandse nationaliteit
indien het ingeschreven staat in het Nederlandse rompbevrachtingsregister. In art. 3
van die wet is neergelegd welke eisen worden gesteld aan inschrijving in het Neder-

16 Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige bepalingen inzake de nationaliteit van
zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541. De wet is in werking getreden op 22
oktober 1992.
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landse rompbevrachtingsregister. Art. 3 WNZR zal door het eerdergenoemde voorstel
van wet eveneens worden gewijzigd.17 In het huidige art. 3 WNZR staan twee vereis-
ten voor inschrijving in het Nederlandse rompbevrachtingsregister. In de eerste plaats
moet het schip voor een tijdvak van ten minste twaalf maanden in rompbevrachting
zijn afgestaan aan een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, van wie
ten minste twee derde deel de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese
Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte bezit;

In de tweede plaats moet de rompbevrachter het zeescheepvaartbedrijf in Nederland
uitoefenen door middel van een onderneming die in Nederland gevestigd is of in
Nederland een nevenvestiging heeft in de zin van art. 3, eerste lid, van de Handels-
registerwet 1996, terwijl het beheer over het schip door of namens de rompbevrachter
geheel of in hoofdzaak in Nederland wordt gevoerd. Indien het zeescheepvaartbedrijf
in Nederland door middel van een nevenvestiging wordt uitgeoefend moet de romp-
bevrachter ervoor zorgen dat de dagelijkse leiding van de nevenvestiging berust bij
een of meer natuurlijke personen die de nationaliteit bezitten van een van de lidstaten
van de Europese Gemeenschappen of een van de overige staten die partij zijn bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Deze natuurlijke persoon
of personen moeten beschikken over vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake alle
met het beheer over het schip verband houdende aangelegenheden betreffende het
schip, de kapitein en de overige leden van de bemanning.

Voor teboekstelling in het Nederlandse rompbevrachtingsregister is ten derde
vereist dat de eigenaar en de rompvervrachter – indien deze een ander is dan de
eigenaar – schriftelijk hebben ingestemd met het verkrijgen van de hoedanigheid van
Nederlands schip;

Voorts moet de rompbevrachter de verantwoordelijkheid aanvaarden voor het schip
en zijn opvarenden die voortvloeit uit de hoedanigheid van Nederlands schip. Tenslotte
mogen er ingevolge de wetgeving van de staat waar het schip teboekstaat geen
beletselen zijn voor het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip in
verband met het aangaan van een rompbevrachtingsovereenkomst met een in Nederland
gevestigde rompbevrachter.

2.2 Nederlands materieel recht met betrekking tot het recht van eigendom,
hypotheek en vruchtgebruik op een schip

In deze paragraaf staat het Nederlandse materiële recht centraal ten aanzien van de
vragen wat een schip is, wat goederenrechtelijke rechten zijn en hoe een schip wordt
overgedragen. De reden van de bespreking van het Nederlandse materiele recht is
gelegen in het feit dat de Nederlandse rechter kwalificatievragen naar de lex fori, dat
wil zeggen Nederlands recht, beantwoordt.

17 Zie voor de tekst van de voorgestelde wijzigingen: Kamerstukken II 2005/06, 30 412, nr. 2, p. 3-4.
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Wat wordt verstaan onder een (zee)schip?
In art. 1 lid 1 Boek 8 BW is bepaald wat onder schepen wordt verstaan. Schepen zijn
alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om
te drijven en drijven of hebben gedreven. In art. 2 van Boek 8 BW worden zeeschepen
gedefinieerd. Zeeschepen zijn de schepen die als zeeschip teboekstaan in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 BW, en de schepen die niet
teboekstaan in die registers en blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak
voor drijven in zee zijn bestemd. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen schepen,
die geen zeeschepen zijn, toch als zeeschepen worden aangemerkt en kunnen niet-
zeeschepen toch als zeeschepen worden aangemerkt.

2.2.1 Wat wordt verstaan onder de goederenrechtelijke rechten op een zeeschip?

Het Nederlandse materiële goederenrecht heeft enkele bijzondere kenmerken.18

Allereerst kunnen goederenrechtelijke rechten niet alleen tegenover de wederpartij
worden ingeroepen maar tegen een ieder. Goederenrechtelijke rechten hebben dus
zakelijke werking of derdenwerking. Voorts blijven goederenrechtelijke rechten
verbonden aan het goed waarop ze zijn gevestigd ook als het goed in eigendom wordt
overgedragen. Goederenrechtelijke rechten hebben zogenaamd zaaksgevolg. Tenslotte
verschaffen goederenrechtelijke rechten de rechthebbende een separatistpositie in
faillissement.

2.2.2 Eigendom, hypotheek en vruchtgebruik

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een verdrag met betrekking tot de
vestiging van een eigendomsrecht, een recht van hypotheek of een recht van vrucht-
gebruik op een zeeschip, de overdracht van die rechten en de omvang en inhoud van
die rechten. Nederland kent daarom een eigen regeling voor goederenrechtelijke rechten
op zeeschepen in Boek 8 BW.19 Deze regeling is gebaseerd op het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965 en het bijbehorende eerste protocol. In Afdeling 2 van Titel
3 van Boek 8 BW is de Nederlandse regeling voor goederenrechtelijke rechten op
zeeschepen neergelegd. In art. 197 van Boek 8 BW is bepaald:

‘De enige zakelijke rechten, waarvan een in het register teboekstaand zeeschip het voorwerp
kan zijn, zijn de eigendom, de hypotheek, het vruchtgebruik en de in art. 211 en art. 217
lid 1 onder b genoemde voorrechten.’20

18 Reehuis 2001, p. 12; Mijnssen, De Haan en Van Dam 2001.
19 Cleton 1994, p. 45-52.
20 Art. 8:197 BW is gebaseerd op art. 3 van het eerste Protocol horende bij het Geneefs Binnenvaartver-

drag van 1965; zie paragraaf 4.3.4.
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Naar Nederlands recht kunnen dus slechts een beperkt aantal goederenrechtelijke
rechten op een geregistreerd zeeschip worden gevestigd. Deze rechten zijn het recht
van eigendom, het recht van hypotheek en het recht van vruchtgebruik.21 De scheeps-
hypotheek en het vruchtgebruik zijn geregeld in art. 202-208 van Boek 8 BW. Op
een niet-teboekstaand zeeschip kan geen recht van vruchtgebruik maar wel een
pandrecht worden gevestigd.22 Daarnaast kunnen op een schip bepaalde scheepsvoor-
rechten worden uitgeoefend die weliswaar geen goederenrechtelijk recht zijn maar
wel goederenrechtelijke kenmerken hebben. De Nederlandse regeling voor scheepsvoor-
rechten is neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW. In die artikelen is
aangegeven aan welke vorderingen een voorrecht is verbonden, welke rangorde die
voorrechten onderling innemen en welke vorderingen verhaalbaar zijn op het schip.23

De overdracht van een zeeschip in de praktijk
Voor de overdracht van een zeeschip moet onderscheid gemaakt worden tussen de
overdracht van een nieuw schip van de werf aan de koper en de overdracht van een
bestaand schip van een verkopende scheepseigenaar aan een koper. Voor de onder-
scheiden situaties worden namelijk verschillende documenten gehanteerd.

Ingeval van een nieuw gebouwd schip geeft de werf een zogenaamd Builders
Certificate, ook wel bijlbrief, af. In dit Builders Certificate verklaart de werf het schip
gebouwd te hebben, voor wie er is gebouwd en wat de technische details van het schip
zijn. In het Builders Certificate kan ook verklaard worden dat het schip is geleverd
maar dat hoeft niet. In de praktijk wordt aangenomen dat als er wordt verklaard dat
het schip is geleverd, de juridische levering daarmee is voltooid; staat dat niet in het
Builders Certificate dan moet, zoals men in de praktijk aanneemt, de juridische levering
nog plaatsvinden door middel van een ander document waarin dat wel staat. Het
Builders Certificate wordt afgegeven aan de koper met de legalisatie van de handteke-
ning door de notaris.

Na het afgeven van het Builders Certificate stellen verkoper en koper een twee-
zijdig stuk op met de naam Protocol of Delivery and Acceptance. Met dit stuk accep-
teert de koper het schip, het is de feitelijke oplevering. In dit Protocol staat dat het
schip is geleverd. Indien dit ook reeds stond in het Builders Certificate is de verklaring
omtrent de levering in het Protocol of Delivery and Acceptance eigenlijk overbodig
en dient het Protocol alleen als bewijs van de acceptatie door de koper. In de praktijk
wordt aangenomen dat indien in het Builders Certificate niet reeds stond dat er is
geleverd de juridische levering bij het Protocol geschiedt. Er dient dus tenminste een
stuk te zijn waarin staat dat het schip is geleverd. In de praktijk wordt aangenomen
dat het schip feitelijk wordt geleverd bij het Protocol of Delivery and Acceptance.
Sommige werven geven naast deze twee documenten ook nog een Bill of Sale af en
een Declaration of Warranty. In de Bill of Sale is vermeld dat er is betaald en dat

21 Art. 8:197 BW.
22 Zie onder meer HR 22 juni 1984, S&S 1984, 72.
23 Zie hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit deel.
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het schip onbezwaard wordt geleverd. In de Declaration of Warranty staat dat het
schip onbezwaard wordt geleverd.

Bij de levering van een bestaand schip wordt gebruik gemaakt van een Bill of
Sale in plaats van een Builders Certificate. Er bestaan verschillende standaard Bills
of Sale, waaronder de Norwegian Bill of Sale, de Bill of Sale van BIMCO en de Baltic
Bill of Sale. In de Bill of Sale staat dat het schip wordt geleverd en dat die levering
onbezwaard geschiedt.

De financiering van de overdracht van een schip
Een koper zal ter financiering van de koop van een zeeschip een recht van hypotheek
moeten vestigen op het betreffende schip.24 Voor de vestiging van die hypotheek
is vereist dat de koper reeds eigenaar is van het schip en dat het schip staat geregis-
treerd. De verkoper zal in de regel reeds een recht van hypotheek op het bedoelde
schip hebben en kan het schip pas uitboeken als dat recht van hypotheek is doorge-
haald, dat wil zeggen als de verkoper de vordering van zijn bank waarvoor het recht
van hypotheek is gevestigd, heeft voldaan. De verkoper kan die vordering echter waar-
schijnlijk pas voldoen als hij de koopprijs binnen heeft. Hierdoor ontstaat een impasse.
In de praktijk bestaan verschillende manieren waarop wordt getracht deze impasse
te doorbreken.

In de eerste plaats kan de koopprijs op een derdenrekening van de notaris worden
gezet. De notaris houdt het geld dan voor de koper. In de tweede plaats kunnen koper
en verkoper een gezamenlijke bankrekening openen waarop de koopprijs moet worden
gestort. De verkoper en zijn bank weten dan in ieder geval dat het geld er is en kunnen
daaruit het vertrouwen halen om de bestaande hypotheek door te halen zodat het schip
kan worden uitgeboekt. Door middel van een royementsvolmacht verklaart de bank
van de verkoper daartoe eenzijdig dat zij afstand doet van haar hypotheekrecht. Met
die royementsvolmacht kan de hypotheek worden doorgehaald. Het scheepsregister
geeft daarop een uittreksel van onbezwaard-zijn af. Op basis van dat uittreksel geeft
de president van de rechtbank goedkeuring voor uitboeking van het schip. Met die
goedkeuring kan het schip worden uitgeboekt. De koper krijgt een bewijs van uitboe-
king welke hij nodig kan hebben voor de inboeking van het schip. In Duitsland kan
een schip bijvoorbeeld niet worden geregistreerd zonder bewijs dat het elders is
uitgeboekt. In Nederland kan een schip echter gedurende dertig dagen tijdelijk geregis-
treerd worden.25 Binnen die periode moet het uitboekbewijs alsnog worden gegeven.
Gebeurt dit niet, dan wordt het schip weer uitgeschreven.

Zolang het bewijs van uitboeking nog niet is gegeven, blijft het geld op de derden-
rekening van de notaris of op de gezamenlijke bankrekening. Zodra het bewijs er is
dat het schip is uitgeboekt, wordt het schip geleverd door afgifte van een van de
bovengenoemde documenten waarin staat dat is geleverd zoals een Builders Certificate
of een Protocol of Delivery and Acceptance dan wel een Bill of Sale.

24 Op een zeeschip in aanbouw is vaak al een recht van hypotheek gevestigd.
25 Art. 196 lid 2 Boek 8 BW.
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Als het schip is geleverd aan een Nederlandse rechtspersoon en aan de nationali-
teitseisen van art. 311 K is voldaan, krijgt het schip de Nederlandse nationaliteit. Het
Nederlandse schip kan vervolgens ingeschreven worden in het Nederlandse register.
Deze inschrijving is echter niet noodzakelijk voor de levering. Als het schip is in-
geschreven in het nieuwe register kan daarop vervolgens ten behoeve van de bank
van de koper een recht van hypotheek worden gevestigd.

Uit deze beschrijving van de wijze waarop de levering en overdracht van een
zeeschip in de praktijk plaatsvindt, rijst de vraag welk recht bepaalt welke eisen aan
een geldige levering en overdracht van een zeeschip worden gesteld. Deze vraag wordt
verderop in dit deel bij de beschrijving van het conflictenrecht beantwoord.

2.2.3 Bestanddeel, scheepsbestanddeel en scheepstoebehoren26

Voor de eigendomsoverdracht van een schip en het vestigen van zakelijke rechten
op een schip is het van belang te weten welke zaken deel uit maken van dat schip.
Het antwoord op die vraag heeft namelijk direct invloed op de vragen welke zaken
in eigendom mee overgaan bij de overdracht van een schip, in hoeverre een eigen-
domsvoorbehoud natrekking kan voorkomen en wat de omvang is van een op het
schip of zaken aan boord daarvan gevestigd zekerheidsrecht. In art. 1 lid 3 en 5 Boek
8 BW zijn regels gegeven aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke zaken
tot het schip behoren. Een onderscheid wordt daarbij gemaakt tussen enerzijds bestand-
delen van het schip en anderzijds scheepstoebehoren.

Bestanddeel van het schip
In Boek 8 BW wordt in art. 1 lid 3 bepaald welke zaken bestanddeel zijn van het
schip. In dat artikel staat:

‘Voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën worden bestanddeel van het schip
op het ogenblik dat, na hun inbouw, hun bevestiging daaraan zodanig is als deze ook na
voltooiing van het schip zal zijn.’

In art. 1 lid 3 Boek 8 BW worden enkele zaken met zoveel woorden in de wet als
bestanddeel benoemd. De volgende zaken zijn ingevolge lid 3 bestanddeel van het
schip:

26 PG Boek 8 BW, p. 25-44; Cleveringa 1961, p. 48-53; Beekhuis 1972, p. 11-23; Brahn, p. 612-614
en 5497, p. 630-634; Reehuis 2001, p. 678-688; Flach 2001, p. 44-48; Rutgers 1993, p. 251-257;
Wiersma 1992 , p. 819-825; Oostwouder 2001 p. 23; Cleton 1994, p. 20-22. Zie voor jurisprudentie:
Nieskens-Isphording en Vermeulen 1993, p. 287; Rank-Berenschot 1992, p. 81-82; Fikkers 1999a,
nr. 21 e.v.; Fikkers, 1999b, p. 45 e.v.; Wichers 2002, p. 72-76; Asser-Japikse 2004. Zie voor
jurisprudentie onder meer: HR 26 maart 1936, NJ 1936, 757 (Egbertha); HR 11 december 1953,
NJ 1954, 115, AA 1953-1954, p. 106 e.v.); HR 24 september 1976, NJ 1978, 269 (ZSM/Werkspoor
Amsterdam); HR 16 maart 1979, NJ 1980, 600 (over navigatie- en communicatiemiddelen); Bindend
advies van prof.mr. M.H. Claringbould van 3 oktober 1997, S&S 1999, 24 (Johanna).
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1. Voortbewegingswerktuigen27

2. Andere machinerieën28

De vraag of die in lid 3 benoemde zaken ook volgens de criteria uit art. 4 van Boek
3 BW onder het begrip bestanddeel vallen, doet niet ter zake. Andere zaken dan de
in lid 3 van art. 1 benoemde voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën
kunnen echter onder voorwaarden ook als bestanddeel van het schip worden aange-
merkt. Dat is het geval indien die zaken voldoen aan de criteria uit art. 4 van Boek
3 BW. Voorbeelden van dergelijke bestanddelen van het schip zijn stalen platen29

die verwerkt zijn in het casco, een demontabel stuurwiel, een met het dek verenigd
zwembad en een vast op het dek gebouwde mast en reling.30

Scheepstoebehoren
Scheepstoebehoren worden in art. 1 lid 4 Boek 8 BW beschreven als:

‘zaken, die, geen bestanddeel van het schip zijnde, bestemd zijn om het schip duurzaam
te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alsmede die navigatie- en
communicatiemiddelen, die zodanig met het schip zijn verbonden, dat zij daarvan niet
kunnen worden afgescheiden, zonder dat beschadiging van betekenis aan hen of aan het
schip wordt toegebracht.’31

Uit dit artikellid blijkt dat scheepstoebehoren worden gedefinieerd als:

1. zaken die:
a. geen bestanddeel van het schip zijn en
b. bestemd zijn om het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn

te herkennen.
2. navigatie- en communicatiemiddelen.32

27 Losse voortbewegingswerktuigen worden bestanddeel van het schip vanaf het ogenblik waarop na
inbouw hun bevestiging aan het schip zodnig is als deze ook na voltooiing van het schip zal zijn.
Onder het oude recht was dit anders, zie HR 24 september 1976, NJ 1978, 269 (Zaanlandsche II,
S&S 1977, 1), destijds werd een voortbewegingswerktuig pas bestanddeel van het schip als het het
schip reeds zou kunnen voortbewegen.

28 PG Boek 8 BW, p. 43 en Asser/Japikse 2004, nr. 28. Te denken valt aan motoren ter opwekking
van elektriciteit, verwarmings- en koelinstallaties, air conditioning, door motoren aangedreven lieren,
winches, kranen, beladings- c.q. lossingswerktuigen en zandzuiginstallaties.
Evenals bij voortbewegingswerktuigen zijn andere machinerieën pas bestanddeel van het schip vanaf
het ogenblik waarop na inbouw hun bevestiging aan het schip zodanig is als deze ook na voltooiing
van het schip zal zijn.

29 Zie HR 29 juni 1979, NJ 1980, 133 (Hoogovens Estel Verkoopkantoor BV /Matex Europoort BV)
m.nt. WMK.

30 Asser-Japikse 2004, nr. 30.
31 Art. 8:1 lid 4 BW.
32 Hierbij moet gedacht worden aan radio-, fax- en andere communicatiemiddelen en aan radar, kompas

en andere navigatie-instrumenten, aldus Japikse, Asser-Japikse 2004, nr. 39. HR 16 maart 1979,
S&S 1979, 65, NJ 1980, 600 (Swift Arrow).
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Japikse33 noemt als voorbeelden van scheepstoebehoren: ankers, reddingsboten,
sleeptrossen, meerdraden, (eenvoudig te ontkoppelen) boordlichten, vistuig, zeilen,
wegeringlatten, luikafdekkingsmaterieel (mits het geen bestanddeel is), stuwgerei en
scheepslogboeken. Geen scheepstoebehoren zijn: proviand, bunkers, drank- en voedsel-
voorraden en lading.34 Zoals uit de besproken artikelleden blijkt, worden de verkeers-
opvattingen wegens gebrek aan eenduidigheid van de inhoud van dat begrip niet
genoemd als criteria voor de bepaling of een zaak een scheepstoebehoren is. Onder
het oude recht speelden de verkeersopvattingen wel een rol.35

Het kan voorkomen dat een zaak zowel onder de definitie van machinerie in lid 3
valt als onder het begrip navigatie- en communicatiemiddel uit lid 4.36 De vraag is
dan of we te maken hebben met een bestanddeel van het schip of met scheepstoe-
behoren. Het antwoord luidt dat de regeling uit het vierde lid voor gaat.37 Indien
een zaak dus aan te merken valt als een navigatie- of communicatiemiddel is er per
definitie sprake van scheepstoebehoren en is er geen sprake van een bestanddeel van
het schip.

Overige zaken
Naast bestanddelen van het schip en scheepstoebehoren bestaan er ook zaken die onder
geen van beide definities vallen en derhalve als gewone losse zaken zijn te beschouwen
die niet onder het schip vallen.38 Op dergelijke losse zaken als bunkers en lading
rusten dus niet automatisch de (goederenrechtelijke) rechten die op het schip rusten.

2.2.4 Natrekking39

Natrekking van bestanddelen
In art. 3 van Boek 5 BW is bepaald dat de eigenaar van een bepaald goed eigenaar
is van alle bestanddelen van die zaak. In dat artikel staat namelijk:

‘voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar
bestanddelen.’

33 Asser-Japikse 2004, nr. 32.
34 In dit boek staat het schip zelf centraal. Het toepasselijke recht op de lading of de bunkers van het

schip valt buiten dit onderzoek. Hier wordt slechts de opmerking gemaakt dat ook op vragen met
betrekking tot het goederenrechtelijke statuut van bunkers de lex registrationis wordt toegepast. Boonk
1998, p. 125; HR 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom); Rb. Rotterdam, 29 februari 1996,
S&S 1996, 82 (Sensei); Hof Den Haag 26 april 1994, S&S 1995, 30 (Sensei).

35 Zie: HR 16 maart 1979, S&S 1979, 65 (Swift Arrow).
36 Zie ook: Bindend advies van prof.mr. M.H. Claringbould van 3 oktober 1997, S&S 1999, 24

(Johanna).
37 Asser-Japikse 2004, nr. 52.
38 Zie echter over de aansprakelijkheid van de reder voor schade buiten het schip (een brug) die is

veroorzaakt door zaken aan boord van het schip (een kraan op een schip) HR 11 november 1994,
S&S 1995, 21, NJ 1995, 511 m.nt. R.E. Japikse (E 2002).

39 Wichers 2002, p. 72-76.
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In art. 5:14 lid 1 BW is als vervolg op art. 5:3 BW vastgelegd:

‘De eigendom van een roerende zaak die een bestanddeel wordt van een andere roerende
zaak die als hoofdzaak is aan te merken, gaat over aan de eigenaar van deze hoofdzaak.’

Uit dit artikellid volgt dat een eigenaar van een hoofdzaak ook een recht van eigendom
krijgt op zaken die als bestanddeel van die hoofdzaak zijn aan te merken. Stalen platen
die zijn verwerkt in het casco van een schip zijn dus in eigendom van de scheepseige-
naar. Deze natrekking vloeit voort uit de wet en kan niet worden voorkomen door
middel van een contractueel beding.

Natrekking van scheepstoebehoren
In art. 1 lid 5 Boek 8 BW is bepaald:

‘Behoudens afwijkende bedingen wordt het scheepstoebehoren tot het schip gerekend. Een
afwijkend beding kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2
van Titel 1 van Boek 3.’

De eerste zin van dit artikellid is te vergelijken met art. 3 van Boek 5 BW. Algemeen
wordt aangenomen dat scheepstoebehoren evenals scheepsbestanddelen in beginsel
worden nagetrokken bij het schip. In de Memorie van Toelichting40 bij Boek 8 BW
is daartoe gesteld:

‘Het scheepstoebehoren wordt mede tot het schip gerekend. Dit betekent dat het scheepstoe-
behoren in beginsel het zakenrechtelijk lot van het schip deelt tenzij een ander dan de
scheepseigenaar de eigendom ervan heeft. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan
het eigendomsvoorbehoud in de enge zin van een eigendomsoverdracht onder een opschor-
tende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie maar ook bijvoorbeeld aan het
geval dat de leverancier het scheepstoebehoren slechts verhuurt zonder te eniger tijd tot
overdracht te willen overgaan. Zo kan bepaalde apparatuur aan de eigenaar van het schip
worden verhuurd terwijl de verhuurder voor het onderhoud zorgt. Dergelijke bedingen
kunnen een derde worden tegengeworpen mits zij zijn ingeschreven dan wel hem bekend
waren.’

De vraag is echter waarop de natrekking van scheepstoebehoren bij het schip wettelijk
kan worden gebaseerd. De natrekking van scheepstoebehoren kan namelijk niet worden
gebaseerd op art. 14 van Boek 5 BW omdat dat artikel spreekt van bestanddeel en
scheepstoebehoren nu juist geen bestanddeel van het schip zijn.41 Wichers42 stelt
over de natrekking van scheepstoebehoren:

40 Kamerstukken II 1981/82, 17 477, nr. 3 (MvT). PG Boek 8 BW, p. 40.
41 Wichers 2002, p. 73.
42 Wichers 2002, p. 73.
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‘Dit is een vorm van natrekking die niet rechtstreeks onder art. 5:14 lid 1 BW valt. Voor
toepassing van deze bepaling is vereist dat een zaak bestanddeel wordt van een hoofdzaak.
Zaken die onder scheepstoebehoren vallen zijn geen bestanddelen, zodat art. 5:14 BW zelf
toepassing mist. (…). De eenheid die het schip met het scheepstoebehoren vormt is van
een andere aard dan de eenheid die het schip met haar bestanddelen vormt. Omdat zaken
die onder scheepstoebehoren vallen geen bestanddeel zijn van het schip impliceert een
afzonderlijk eigendomsrecht op het scheepstoebehoren geen uitzondering op art. 5:3 BW.
Mede gelet op hetgeen hierboven in paragraaf 2.4.1 omtrent onroerende zaken is opgemerkt,
kan en verdedigd dat (lees: kan er verdedigd worden dat), alhoewel art. 5:3 BW deze
mogelijkheid open laat, het BW nergens bepaalt dat de eigenaar van een zaak geen eigenaar
is van de bestanddelen. Art. 8:1 lid 5 BW breidt in ieder geval enkel het zaakbegrip bij
schepen uit tot andere zaken, te weten scheepstoebehoren. Krachtens art. 5:3 BW is de
eigenaar van de zaak, dit is behoudens afwijkend beding het schip met scheepstoebehoren,
eigenaar van alle bestanddelen van het schip, voorzover de wet niet anders bepaalt. Voor
scheepsbestanddelen bepaalt de wet niet anders.’

Mijns inziens zou in de wet ten aanzien van scheepstoebehoren bepaald moeten worden
dat zij, behoudens afwijkend beding, worden nagetrokken bij het schip. Zonder een
dergelijke bepaling staat in de wet slechts dat scheepstoebehoren in beginsel tot het
schip worden gerekend. Evenals ten aanzien van bestanddelen dient hieraan nog een
bepaling te worden toegevoegd die aangeeft wat de goederenrechtelijke positie van
de scheepstoebehoren.

In tegenstelling tot bij scheepsbestanddelen kan ten aanzien van scheepstoebehoren
bij overeenkomst de natrekking worden voorkomen.43 Door middel van afwijkende
bedingen,44 een eigendomsvoorbehoud, een huurverhouding of bezitloos pandrecht
kunnen scheepstoebehoren en schip dus verschillende eigenaren hebben. Het eigen-
domsvoorbehoud staat centraal in de volgende paragraaf.

2.2.5 Eigendomsvoorbehoud45

Natrekking van scheepstoebehoren kan als gezegd onder meer worden voorkomen
door middel van het maken van een eigendomsvoorbehoud. De vereisten die in het
Nederlandse recht aan een geldig eigendomsvoorbehoud worden gesteld, staan hier-
onder centraal. In art. 92 van Boek 3 BW is de Nederlandse materieelrechtelijke regel
voor het eigendomsvoorbehoud neergelegd. In dit artikel is bepaald:

43 Wichers 2002, p. 73.
44 Asser-Japikse 2004, nr. 44 – 48.
45 Reehuis 2001, nr. 965-974; Rutgers 1996, p. 269-273, Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003,

p. 452-485; HR 14 februari 1992, S&S 1992, 91, NJ 1993, 623 (Love love). Het casco van een schip,
als schip in aanbouw, moet reeds worden aangemerkt als een schip; de identiteit van dit schip
verandert niet doordat het wordt afgebouwd en wordt voorzien van voortbewegingswerktuigen en
navigatie-apparatuur.
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‘Heeft een overeenkomst de strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in
de macht van de ander wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde
prestatie is voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot de overdracht van de
zaak aan de ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie.
Een eigendomsvoorbehoud kan slechts geldig worden bedongen ter zake van vorderingen
betreffende de tegenprestatie voor door de vervreemder aan de verkrijger krachtens overeen-
komst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de verkrijger verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van
de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Voor
zover een voorwaarde op deze grond nietig is, wordt zij voor ongeschreven gehouden.
Een voorwaarde als in lid 1 bedoeld wordt voor vervuld gehouden, wanneer de vervreemder
op enige andere wijze dan door voldoening van de tegenprestatie wordt bevredigd, wanneer
de verkrijger van zijn verplichting daartoe wordt bevrijd uit hoofde van art. 60 van Boek
6, of wanneer de verjaring van de rechtsvordering van de tegenprestatie is voltooid.
Behoudens afwijkend beding, geldt hetzelfde bij afstand van het recht op de tegenprestatie.’

In art. 3:92 BW is neergelegd dat bij levering van een goed de eigendom van het goed
voor een bepaald aantal vorderingen kan worden voorbehouden. Partijen kunnen dus
afspreken dat de verkoper de eigendom behoudt totdat de koper een bepaalde prestatie
heeft geleverd. Veelal zal deze prestatie de betaling van de koopprijs betreffen. Door
het maken van een eigendomsvoorbehoud is de koper die geleverd heeft gekregen
nog niet beschikkingsbevoegd over de zaak. Hij kan dus in beginsel de eigendom
van de zaak niet geldig overdragen aan een derde of een beperkt recht op de zaak
vestigen. Indien de koper failliet gaat kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud
inroepen en valt de zaak buiten het faillissement. De verkoper kan de zaak revindiceren
nu hij de eigendom heeft behouden. Het eigendomsvoorbehoud kan op verschillende
wijzen tenietgaan.46 Uiteraard vervalt het voorbehoud indien de voorwaarde waaronder
de eigendom is overgedragen, wordt vervuld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn
indien de koper de koopprijs betaalt. Daarnaast vervalt het eigendomsvoorbehoud
indien de geleverde zaak zijn juridische zelfstandigheid verliest. Als de zaak door
natrekking, vermenging of zaaksvorming geen zelfstandige zaak meer is, gaat de
eigendom over ondanks het gemaakte beding.

Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van zaken aan boord van een zeeschip
Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het verschil tussen bestanddelen en scheepstoe-
behoren van onderscheidend belang voor de mogelijkheid om door middel van een
eigendomsvoorbehoud de natrekking van een zaak te voorkomen. Indien een zaak
als bestanddeel van het schip wordt aangemerkt, gaat de eigendom van deze zaak
door natrekking over op de eigenaar van het schip, ongeacht of er een eigendomsvoor-
behoud is overeengekomen tussen de verkoper en de koper van de zaak die op het
schip is aangebracht. Valt de zaak echter als scheepstoebehoren aan te merken, zoals
een navigatiemiddel, dan ligt de zaak anders. In beginsel wordt de zaak ook dan door
aanbrenging op het schip eigendom van de eigenaar van het schip. Deze goederenrech-

46 Reehuis 2001, p. 687-688.
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telijke natrekking kan echter worden voorkomen door een beding tot eigendomsvoor-
behoud. Ook voor een eigendomsvoorbehoud dat betrekking heeft op scheepstoebeho-
ren geldt art. 92 van Boek 3 BW.

Bij een zaak die scheepsbestanddeel noch scheepstoebehoren maar een losse zaak
is, heeft het eigendomsvoorbehoud tot gevolg dat de eigendom niet op de koper
overgaat totdat deze de bedongen prestatie heeft geleverd. In dit geval speelt de
doorbreking van een natrekking bij het schip echter niet omdat een zaak die scheepsbe-
standdeel noch scheepstoebehoren is, niet wordt nagetrokken. Bunkers worden in de
regel onder eigendomsvoorbehoud geleverd.47 Zolang de koopprijs niet is voldaan,
blijven de bunkers dientengevolge in eigendom van de leverancier. Bunkers worden
niet beschouwd als bestanddeel van het schip of scheepstoebehoren maar als een losse
zaak. Bunkers worden dus niet nagetrokken bij het schip, ook niet als er geen eigen-
domsvoorbehoud wordt gemaakt.

2.2.6 Retentierecht48

Het retentierecht is een opschortingsrecht als bedoeld in Boek 6 BW
Het retentierecht is een vorm van een opschortingsrecht. In afdeling 6.1.7 van het
BW staan de algemene regels over opschortingsrechten. Een opschortingsrecht is de
bevoegdheid van de schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser
om de nakoming van zijn verbintenis uit te stellen totdat voldoening van zijn vordering
plaatsvindt.49 Art. 6:52 BW vereist voor een opschortingsrecht een opeisbare vorde-
ring, niet-nakoming van de verbintenis en voldoende samenhang tussen de vordering
die nog voldaan moet worden en de verbintenis die tot presteren verplicht, die de
opschorting rechtvaardigt. In art. 6:54 staan enkele negatieve vereisten.50 Ondanks
het voldoen aan de vereisten uit art. 6:52 bestaat er geen opschortingsrecht ingeval
van schuldeisersverzuim en blijvende onmogelijkheid om de verbintenis te voldoen.
In een concreet geval kan het recht op opschorting ook niet worden ingeroepen indien
dit in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Het opschortingsrecht heeft derdenwer-
king. Naast de wederpartij kan het ook worden ingeroepen tegen andere schuldeisers
van de wederpartij en de faillissementscuratoren ingeval van faillissement. Het opschor-
tingsrecht eindigt indien alsnog wordt nagekomen of indien zekerheid is gesteld voor
de voldoening van de verbintenis van de wederpartij.

47 Naar Nederlands recht rust op grond van art. 8:228 BW op geleverde bunkerolie een recht van
reclame. Dit recht kan echter slechts gedurende 48 uur na het einde van de levering worden uitgeoe-
fend.

48 Fesevur 1988;. Aarts 1990; Fesevur 1992; Lamine 1993; Heynig-Plate, Scheepsraad 1973, p. 152
e.v.; Reehuis 2001, p. 658-671; Van Zoest 2002a; Van Zoest 2002b, p. 183-192; Van Mierlo,
Mijnssen en Van Velten 2003, p. 425-451.

49 Zie art. 6:52 lid 1 BW.
50 Zie bijvoorbeeld: Rb. Groningen 21 maart 2005, (Orinoco/Waterhuizen Shipyard B.V.), LJN AT1649,

77 KGZA 05-60 ((nog) niet gepubliceerd).



Deel I 31

Het retentierecht is meer dan een opschortingsrecht
Indien de verplichting van de schuldenaar strekt tot afgifte van een zaak, heet het
recht tot opschorting van die verplichting tot afgifte, een retentierecht.51 Een retentie-
recht houdt de bevoegdheid in van de schuldeiser, die andermans zaak onder zich
heeft, om nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak op te schorten zolang
zijn vordering niet is voldaan of indien de vordering door een andere oorzaak is
tenietgegaan.52 Het retentierecht is meer dan een opschortingsrecht omdat het retentie-
recht de bevoegdheid geeft om een zaak onder zich te houden. Het retentierecht heeft
een gedeeltelijk goederenrechtelijk karakter omdat het tegen derden kan worden
ingeroepen en op de zaak blijft rusten ook indien de zaak in eigendom wordt overge-
dragen.53

De regeling van het retentierecht in Boek 3 BW
Het retentierecht is geregeld in afdeling 4 van Titel 10 van Boek 3 BW. Om een
beroep te kunnen doen op een retentierecht moet zowel aan de vereisten uit afdeling
6.1.7 BW over opschortingsrechten als aan de vereisten uit afdeling 3.10.4A BW over
het retentierecht zijn voldaan. Die laatste afdeling vereist dat de retentor andermans
zaak (in beginsel) in zijn (feitelijke) macht heeft. De verhouding van het recht van
de retentor ten opzichte van derden met een ouder of jonger recht is geregeld in art.
291 van Boek 3 BW.54 In dat artikel is bepaald:

‘1. De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen tegen derden die een recht op de
zaak hebben verkregen, nadat zijn vordering was ontstaan en de zaak in zijn macht was
gekomen.
2. Hij kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een ouder recht, indien zijn
vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was met betrekking
tot de zaak aan te gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar
te twijfelen.’

In art. 291 lid 1 is bepaald dat het retentierecht werkt tegenover een eigenaar of een
beperkt gerechtigde wiens recht later is gevestigd dan dat van de retentor. De retentor
heeft voorrang boven een pand- of hypotheekrecht dat is gevestigd nadat er al een
retentierecht op het goed werd uitgeoefend. De retentor heeft ook voorrang boven
degene die een ander beperkt recht dan pand of hypotheek op de zaak hebben. In
art. 291 lid 2 Boek 3 BW is geregeld dat het retentierecht werkt tegenover derden
met een recht dat eerder is gevestigd op de zaak dan dat van retentor. De vereisten
voor het retentierecht zijn in deze situatie echter strenger dan in de situatie genoemd
in lid 1 om de derde te beschermen. De retentor heeft alleen voorrang boven de pand-
of hypotheekhouder die eerder dan de retentor zijn recht had gevestigd indien de

51 Haak en Zwitser 2003, p. 374-39; Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003, p. 425-451.
52 Art. 3:290 BW.
53 Art. 3:291 en 292 BW. Dit is nieuw in het Nieuw BW. Haak/Zwitser, 2003, p. 397-380.
54 Haak en Zwitser 2003, p. 384-389. HR 16 juni 2000,NJ 2000, 733 m.nt. WMK (Derksen/Rabobank).
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wederpartij bevoegd contracteerde met de retentor of hij geen reden had aan die
bevoegdheid te twijfelen.

In art. 3:292 BW is het verhaalsrecht en het voorrecht van het retentierecht
geregeld. In dit artikel is neergelegd:

‘De schuldeiser kan zijn vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen
wie het retentierecht kan worden ingeroepen.’

Het retentierecht verschaft dus een voorrangsrecht en een verhaalsrecht op het goed
waarvan de afgifte wordt geweigerd.55

In art. 3:294 wordt het einde van het retentierecht geregeld. Het retentierecht
eindigt als de zaak in de macht van de schuldenaar of de rechthebbende komt, tenzij
de schuldeiser de zaak weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.

De regeling voor het retentierecht ingeval van faillissement van degene die een
zakelijk recht op het goed heeft, is neergelegd in art. 60 van de Faillissementswet
(Fw). In art. 60 Fw is bepaald:

‘1. De schuldeiser die retentierecht heeft op een aan de schuldenaar toebehorende zaak,
verliest dit recht niet door faillietverklaring.
De zaak kan door de curator worden opgeëist en met toepassing van art. 101 of 176 worden
verkocht, onverminderd de voorrang, aan de schuldeiser in art. 292 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek toegekend. De curator kan ook, voor zover dit in het belang is van
de boedel, de zaak in de boedel terugbrengen door voldoening van de vordering waarvoor
het retentierecht kan worden uitgeoefend.
De schuldeiser kan de curator een redelijke termijn stellen om tot toepassing van het vorige
lid over te gaan. Heeft de curator de zaak niet binnen deze termijn verkocht, dan kan de
schuldeiser haar verkopen met overeenkomstige toepassing van de bepalingen betreffende
parate executie door een pandhouder of, als het een registergoed betreft, die betreffende
parate executie door een hypotheekhouder. De rechter-commissaris is bevoegd de termijn
op verzoek van de curator een of meer malen te verlengen.
Betreft het een registergoed, dan dient de schuldeiser, op straffe van verval van het recht
van parate executie, binnen veertien dagen na het verstrijken van de in het vorige lid
bedoelde termijn, aan de curator bij exploit aan te zeggen dat hij tot executie overgaat,
en dit exploit in de openbare registers te doen inschrijven.’

Uit art. 60 lid 1 Fw blijkt dat het retentierecht in faillissement in stand blijft. De
retentor moet de vordering en het retentierecht wel ter verificatie indienen. Belangrijk
is dat de curator op grond van art. 60 lid 2 Fw de zaak bij de retentor kan opeisen
en de zaak verkopen waarna de retentor voorrang heeft bij de verdeling van de
opbrengst van de verkoop van de zaak. Als de curator in plaats van over te gaan op
executie de vordering van de retentor voldoet, keert de zaak terug in de boedel. Indien
de curator niet executeert kan de retentor zelf executeren, zoals blijkt uit art. 60 lid
3 Fw.

55 Haak en Zwitser 2003, p. 389-390.
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Een retentierecht kan ook contractueel worden bedongen.56 Van belang is echter
dat met name art. 3:291 en 292 BW niet van toepassing zijn op het contractuele
retentierecht.57 Als gevolg daarvan mist het contractuele retentierecht de goederen-
rechtelijk kenmerken dat het tegen derden met een ouder recht kan worden ingeroepen
en dat er een voorrangsrecht aan is verbonden. Gezien het feit dat dit deel betrekking
heeft op goederenrechtelijke rechten, valt het contractuele retentierecht verder buiten
het onderwerp van dit deel.

Het retentierecht onder het Oud BW
Onder het Oud BW leidde het retentierecht tot twee problemen. In de eerste plaats
gaf de wet aan de schuldeiser niet de bevoegdheid ook afgifte te weigeren aan anderen
dan de eigenaar van het goed. In de tweede plaats verschafte het retentierecht geen
verhaalsrecht en geen voorrecht. Indien een andere schuldeiser dan de retentor de
zaak wilde executeren, weigerde de retentor in de regel de zaak af te geven omdat
hij bij de executieopbrengst van de zaak toch achteraan moest sluiten. Hij had meer
kans zijn vordering vergoed te zien indien hij de zaak net zolang onder zich zou
houden totdat de executant of de nieuwe rechthebbende van de zaak zijn vordering
had voldaan. In het Nieuw BW zijn voor deze problemen oplossingen gevonden die
zijn neergelegd in reeds eerder genoemde art. 291 en 292 van Boek 3 BW. Doordat
de retentor het recht wordt gegeven zijn vordering met voorrang op de zaak te verhalen
zal hij eerder genegen zijn de zaak af te geven zodat het vrij van een retentierecht,
en dus tegen een hogere prijs, executoriaal verkocht kan worden. In faillissement is
de retentor zelfs verplicht de zaak aan de curator af te geven.

Het retentierecht op het zeeschip58

Stel dat een werf in opdracht van een rederij reparaties verricht aan een zeeschip.
Om die reparaties te kunnen uitvoeren bevindt het zeeschip zich in een dok van de
werf.59 De werf vordert terzake van deze reparaties in totaal een bedrag van 150.000

56 Haak en Zwitser 2003, p. 392-397.
57 Dit vloeit voort uit art. 3:290 waarin staat: ‘retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet

aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt’.
58 Verheul 1968; Magnus 1974, p. 440-449; Fesevur 1988; Aarts, Retentierecht 1990; M.V. Polak

1991, p. 641 e.v.; De Ly 1995, p. 329-341; K.F. Haak in vergadering Nederlandse Vereniging van
Handelsrecht, 1997; Koot 2000, p. 150-155; Rutgers 2000, p. 283-285; Verhagen 2000; Van der
Weide 2000, p. 877-886; Mak 2002, p. 596-603; Van ’t Zelfde 2003, p. 123-129.

59 Alvorens een retentierecht op een schip te kunnen uitoefenen moet het schip echt in het dok liggen,
niet slechts aan de kade. Zie: Hof Den Haag 27 oktober 1998, S&S 2000, 99 (Piet Hein); Rb.
Rotterdam 29 september 2004, S&S 2005, 69 (Logan (ex Uzunoglu)). In de zaak Logan formuleerde
het hof (Hof Den Haag 27 juni 2002, S&S 2003, 54) de criteria om te bepalen of een schip in de
macht is van de gene die een retentierecht pretendeert. Het hof stelt:
‘Ingevolge art. 3:290 en 3:291 lid 1 BW is voor het antwoord op de vraag of Albatros te deze als
retentor kan worden aangemerkt, beslissend of zij de feitelijke macht had over het schip. Dit was
niet het geval: (a) de “Logan” lag afgemeerd met eigen trossen op palen in openbaar vaarwater,
ligplaats 2606, op enkele meters vóór een kade die in gebruik was bij Albatros; (b) van enig handelen
door Albatros in opdracht van Uzas of van een overeenkomst tussen Albatros en Uzas is niet
gebleken; (c) het schip was gedurende de gehele periode van 8 dec. 1998 tot 17 maart 1999 bemand
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Euro. De rederij gaat echter failliet. Een dag na het faillissement dient de werf een
vordering terzake van de reparaties in bij de curator en beroept de werf zich op het
in de toepasselijke algemene werfvoorwaarden neergelegde retentierecht. Een week
hierna heeft de werf het retentierecht in het kadaster doen inschrijven. Op het gerepa-
reerde schip rust een recht van hypotheek ten behoeve van de bank die de aankoop
van het schip heeft gefinancierd. Naast de bank dient zich nog een andere schuldeiser
aan die stelt een met voorrang verhaalbare vordering op het schip te hebben wegens
onbetaalde havengelden. De bank wenst het schip te executeren. Een aantal vragen
rijst in dit verband. In de eerste plaats of de werf zich op een retentierecht kan beroe-
pen, in de tweede plaats of de werf verplicht is het schip voor executie af te geven
en tenslotte of de werf eventueel in ruil voor afgifte van de zaak een bevoorrechte
vordering krijgt.60 Voor de beantwoording van deze vragen staat art. 210a van Boek
8 BW centraal. In art. 8:210a BW worden enkele bepalingen over het retentierecht
uit Boek 3 BW en de Faillissementswet van toepassing op zeeschepen uitgesloten.
In art. 810a van Boek 8 BW is gesteld:

‘Art. 292 Boek 3 BW en de artikelen 60 lid 2 eerste zin, lid 3 en lid 4, en 299b lid 3-5
Faillissementswet zijn op zeeschepen niet van toepassing.’

De ratio van art. 8:210a BW blijkt uit de Memorie van Toelichting bij art. 8:210a
BW. In de Toelichting staat61:

‘Het voor binnenschepen geldende Verdrag van Genève maakt het scheppen van voorrechten
boven de in Protocol I (b) genoemde onmogelijk. Dat brengt mee dat ernstige twijfel bestaat
of de figuur van art. 2.10.4A.4 die weliswaar geen voorrecht oplevert, maar wel daarmee
sterk verwant is, toegelaten zou zijn. Ter wille van de harmonie tussen zeerecht en binnen-
vaartrecht is deze figuur daarom ook hier uitgesloten.
Dit brengt mee dat ook art. 60 Faillissementswet, voor zover daarin van de toepasselijkheid
van art. 3.10.4A.4 wordt uitgegaan, niet van toepassing dient te zijn.
Het gevolg van de onderhavige bepaling is dat voor het retentierecht op zeeschepen hetzelfde
blijft gelden als in het huidige recht. Dit geldt mede voor de toepassing van bijvoorbeeld
art. 132, 143, 173b, 180 en 182F; uit de redactie van deze bepalingen zelf is echter reeds
duidelijk dat zij alleen gelden voor retentierechten waaraan de in art. 3.10.4A.4 bedoelde
voorrang verbonden is en waarvan derhalve gezegd kan worden – in de bewoordingen
van bijvoorbeeld art. 132 – dat de vordering door het retentierecht, op dezelfde voet als
door pand of hypotheek, is “gedekt”.’

en was bereikbaar over het water alsmede over land via het terrein van een derde; (d) als onbestre-
den staat vast dat Albatros het betreffende bedrijfsterrein per 1 januari 1999 heeft verlaten en dat
terrein en kade inmiddels bij een zuster-vennootschap van Albatros in gebruik zijn. Derhalve dient
Albatros de door Logan ter opheffing van het beslag afgegeven garantie terug te geven.’

60 Deze casus is gedeeltelijk gebaseerd op een uitspraak van het Hof Den Haag 7 augustus 1996, S&S
1997, 8 (Soliman Reijs/Thomas de Gauwdief).

61 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3 (MvT); zie: PG Boek 8 BW, p. 280.
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Uit de Memorie van Toelichting62 bij art. 8:210a BW blijkt dat dit artikel is terug
te voeren op het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 en de bijbehorende Proto-
collen.63 In het eerste protocol bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 wordt
een limitatieve lijst gegeven van de vorderingen waaraan een verhaalsrecht en recht
van voorrang wordt toegekend.64 Het retentierecht wordt hierin niet genoemd. Art.
3:292 BW kent een verhaalsrecht en een voorrangsrecht toe aan het retentierecht. Als
art. 3:292 BW op binnenschepen van toepassing zou zijn, zou dat dus in strijd met
het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 zijn. Belangrijk is dat het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965 niet verbiedt dat aan het retentierecht op een zeeschip een
voorrangsrecht en een verhaalsrecht wordt verbonden. Het streven naar eenheid binnen
Boek 8 BW heeft er echter toe geleid dat art. 3:292 BW ook voor zeeschepen van
toepassing is uitgesloten.65

Artikel 8:210a BW verklaart voorts art. 60 lid 2 eerste zin, lid 3 en lid 4 Fw niet
van toepassing op zeeschepen. Door de buiten toepassing verklaring van lid 2 van
art. 60 kan de curator in faillissement het zeeschip niet van de retentor opeisen. Als
de andere (bevoorrechte) schuldeisers het zeeschip willen verkopen, zullen zij eerst
de retentor moeten voldoen om een redelijke prijs voor het schip te kunnen krijgen.

De eerste vraag luidende of art. 8:210a BW tot gevolg heeft dat op een zeeschip geen
retentierecht uitgeoefend kan worden, is in de jurisprudentie aan de orde gekomen.
In de zaak Soliman Reys/Thomas de Gauwdief66 is deze vraag ontkennend beant-
woord. De casus is als volgt. In januari 1996 heeft de werf VOS in opdracht van
rederij de Bruinvis reparaties verricht aan de Soliman Reys en eerder in augustus 1995
aan de Thomas de Gauwdief. De werf vordert terzake van deze reparaties in totaal
een bedrag van ƒ 382 562. Op 13 februari 1996 gaat de rederij echter failliet. Een
dag later dient de werf een vordering terzake van de reparaties in bij de curator en
beroept de werf zich op het in de toepasselijke VNSI algemene werfvoorwaarden
neergelegde retentierecht. Een week hierna heeft VOS het retentierecht in het kadaster
te Amsterdam doen inschrijven. De vraag die ter discussie staat, is of de werf zich
op een retentierecht kan beroepen gezien het bepaalde in art. 8:210a BW waarin enkele
bepalingen over het retentierecht uit Boek 3 BW en de Faillissementswet worden
uitgesloten. Het Hof Den Haag stelt:

62 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3.
63 Convention Relative a l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 relative

aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 relative a la saisie conserva-
toire et a l’exécution force concernant les bateaux intérieure. Nederland heeft het Verdrag ondertekend
op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd,
Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24 juni 1982 in werking getreden, NIPR 1990, 095. Op
1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking getreden. Zie voor de tekst van
dit Verdrag International Transport Treaties en Trb. 1966, 228. PG Boek 8 BW 1992, p. 509.

64 Art. 3 van het eerste protocol bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965.
65 Kamerstukken II 1989/90, 21 658, nr. 3. PG boek 8 BW, p. 280.
66 Hof Den Haag 7 augustus 1996, S&S 1997, 8 (Soliman Reijs/Thomas de Gauwdief).
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‘Gelet op het bepaalde in art. 3:290 en 292 BW jo art. 8:210a BW acht het hof de conclusie
dat laatstgenoemd artikel een retentierecht op zeeschepen uitsluit vooralsnog niet gerecht-
vaardigd. Uit art. 8:210a BW valt immers af te leiden dat (slechts) het in art. 3:292 BW
aan het retentierecht verbonden voorrecht67 de vordering op de zaak met voorrang te
verhalen, wordt uitgesloten. Het artikel laat onverlet de in art. 3:290 en 3:291 BW aan
de schuldeiser gegeven bevoegdheid om het nakomen van zijn verplichting tot afgifte van
een zaak op te schorten totdat zijn vordering is voldaan, en dat recht ook jegens (derden?
WV) in te roepen. Daarbij sluit aan art. 60 lid 1 Fw, waarin is bepaald dat de schuldeiser
die retentie recht heeft, dat recht niet door faillietverklaring verliest welk artikel in art.
8:210a BW niet is uitgesloten.’

Het hof is voorts van oordeel dat de werf zich niet schuldig maakt aan misbruik van
recht door zich op het retentierecht te beroepen. De vordering van de werf vindt haar
grondslag in werkzaamheden die hebben bijgedragen tot het behoud van de waarde
van het schip en daarmee indirect hebben geleid tot een hogere opbrengst bij de
verkoop. Om deze reden zou volgens het hof het juist in strijd met de redelijkheid
en billijkheid zijn om de werf haar opschortingsrecht te ontzeggen. Het hof stelt
daartoe:

‘Er dient vooralsnog in het onderhavig geval van te worden uit gegaan dat de vordering
van VOS haar grondslag vindt in werkzaamheden die hebben bijgedragen tot het behoud
van de waarde van de Soliman Reys en die in dat verband zullen hebben geleid tot een
hogere opbrengst bij de verkoop, dan in het geval dat de reparaties niet waren verricht.
Het hof zou het in dat verband juist in strijd met de redelijkheid en billijkheid achten aan
VOS het recht gebruik te maken van haar opschortingsrecht en zodoende betaling van die
werkzaamheden af te dwingen, te ontzeggen.
De omstandigheid dat de hypotheekhouder haar voorrangsrecht niet zou kunnen uitoefenen
en niet te gelde zou kunnen maken omdat VOS gebruik maakt van haar opschortingsrecht
doet daaraan niet af.’

Hoewel art. 210a van Boek 8 BW een beroep op een retentierecht op een schip dus
niet verhindert, leidt het artikel wel tot problemen bij de uitoefening van het retentie-
recht. Deze problemen hebben betrekking op de tweede en derde vraag luidende of
de retentor van een zeeschip zijn vordering met voorrang kan verhalen en of hij
verplicht is de zaak af te geven voor executie.

Het antwoord op de vragen luidt dat enerzijds door de uitsluiting van art. 3:292
BW het recht om een vordering met voorrang op de zaak te verhalen niet geldt voor
de retentor van een zeeschip maar dat anderszins de verplichting om de zaak af te
geven ook niet geldt voor de retentor. De hiervoor beschreven impasse uit het oud
BW is ten aanzien van een retentierecht op een zeeschip dus blijven bestaan.68 De
retentor van een zeeschip zal weigeren het schip voor executie af te geven in de hoop

67 Het gebruik van het woord ‘voorrecht’ is hier verwarrend, het woord ‘recht’ zou duidelijker zijn
geweest.

68 Flach, Scheepsvoorrechten, 2001, p. 40.
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dat zijn vordering wordt voldaan door degene die het schip vrij van het retentierecht
wil executeren of door de nieuwe rechthebbende van de zaak. Het schip met het
retentierecht kan wel worden verkocht,69 maar de verkoopprijs wordt door het op
het schip rustende retentierecht gedrukt.

Het retentierecht in het Geneefs verdrag van 199370

Het toepassingsgebied en de inhoud van het Geneefs verdrag van 1993 wordt hier-
onder71 nog uitgebreid geanalyseerd in het kader van het toepasselijke recht op scheeps-
voorrechten. Op deze plaats wordt met betrekking tot het retentierecht echter reeds
vooruit gelopen op het verdrag.

In art. 7 van het Geneefs verdrag van 1993 is het recht van retentie geregeld. Aan
de scheepsbouwer en scheepsreparateur wordt een recht van retentie toegekend.
Belangrijk is dat in art. 12 lid 4 van het verdrag is bepaald dat bij een gedwongen
verkoop de werf het bezit van het schip moet prijsgeven. De werf is echter wel
gerechtigd om zijn vordering met voorrang te verhalen op de opbrengst van de
verkoop. Zijn vordering komt in rang na de vorderingen genoemd in art. 4 van het
verdrag maar voor de vordering van de hypotheekhouder.72

Het Geneefs verdrag van 1993 lost door dit systeem van verplichte afgifte in ruil
voor een recht van voorrang en een verhaalsrecht de impasse op zoals die in het
Nederlandse recht ten aanzien van het zeeschip bestaat. Het Geneefs verdrag van 1993
doet hiermee recht aan de belangen van de andere crediteuren die een bevoorrechte
vordering hebben. Het schip kan in ieder geval geëxecuteerd worden zonder dat de
verkoopprijs wordt gedrukt door een op het schip rustend retentierecht. Het verdrag
betekent wel een vermindering van de bescherming van hypotheekhouders omdat de
vordering van de retentor voor hun vordering wordt voldaan. Anderzijds, de huidige
situatie waarin een schip minder opbrengt door een daarop rustend retentierecht is
ook niet in het voordeel van de hypotheekhouder.

69 Rb. Rotterdam 9 januari 1976, S&S 1977, 54 (Apollo II); Hof Amsterdam 23 april 1981, S&S
1981,117 (Sarina I); Pres. Rb. Amsterdam, 12 mei 1987, S&S 1987, 140 (Montecristo); Pres. Rb.
Rotterdam 25 juli 1988, S&S 1989,52 (Iran Adalat); Rb. Haarlem 23 januari 1990, S&S 1990, 138
(Montecristo); Hof Den Bosch, 2 juli 1996, S&S 1997/97 (Zie ook Pres. Rb. Maastricht 21 maart
1995, S&S 1997, 98, en Pres. Rb. Breda 19 april 1995, S&S 1997, 99) (Corviglia); Hof van Justitie
van de Nederlandse Antillen en Aruba 12 mei 1998 S&S 1999,7 (hoger beroep van het Gerecht
in eerste aanleg Curaçao 14 april 1997 en 3 november 1997) (Infinity); Hof Den Haag 27 oktober
1998 S&S 2000, 99 (hoger beroep van Rb. Rotterdam 12 juni 1997 (Piet Hein/Bascule); Pres. Rb.
Rotterdam 15 juni 2000, S&S 2000,134 (Karen Maersk); Pres. Rb. Rotterdam 22 februari 2001,
S&S 2001, 78 (S.W. Trader; S.W. Runner); Rb. Rotterdam 22 juli 2002, S&S 2003, 78 (Lodz II);
Rb. Rotterdam 22 oktober 2003, S&S 2005, 36 (Mattheos); Rb. Rotterdam 29 september 2004 (Zie
ook Rb. Rotterdam 12 mei 2004, S&S 2005, 67) S&S 2005/68 (Conti Blue); Rb. Rotterdam 29
september 2004 (Zie ook Hof Den Haag 23 mei 2000, S&S 2000, 100 en Hof Den Haag 27 juni
2002, S&S 2003, 54) S&S 2005, 69 Logan (ex Uzunoglu).

70 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van dit Verdrag International Transport Treaties. Alcantara 1996, p. 219-232; Berlingieri, 1993b;
Berlingieri 1995, p. 57-76; Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307; Wersel 1996.

71 Zie paragraaf 4.3.3.
72 Zie paragraaf 4.3.3.
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De vraag is of het de voorkeur verdient het BW aan te passen in de zin dat art.
210a van Boek 8 BW wordt geschrapt of dat het beter is het verdrag van 1993 te
ratificeren. Schrapping van art. 210a van Boek 8 BW is in ieder geval niet in strijd
met het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 waarop het artikel is gebaseerd. Dit
verdrag is namelijk alleen van toepassing op binnenvaartschepen en niet op zeeschepen.
Zeerecht en binnenvaartrecht zijn echt twee verschillende werelden. Binnenschepen
verplaatsen zich namelijk slechts tussen een beperkt aantal Staten, binnenschepen
bevinden zich voornamelijk binnen territoriale wateren en binnenschepen zijn in de
regel niet geregistreerd in een goedkope vlagland. Binnenschepen kennen als gevolg
daarvan een vrij regionaal karakter. Zeeschepen hebben daarentegen een veel inter-
nationaler karakter doordat zij zich verplaatsen tussen een veel groter aantal Staten,
kunnen zijn geregistreerd in een staat met een open register en zich kunnen bevinden
op volle zee buiten het territoir van iedere Staat. Als gevolg van deze verschillen tussen
het zeerecht en het binnenvaartrecht is een gelijke regeling voor beide terreinen niet
altijd functioneel. Het antwoord op de vraag of de ratificatie van het Geneefs verdrag
van 1993 door het Koninkrijk der Nederlanden aanbeveling verdient, hangt met name
af van de vraag in hoeverre men de hypotheekhouders wil beschermen. Ratificatie
van het verdrag van 1993 zou namelijk leiden tot een verslechtering van de positie
van de hypotheekhouders door een vergroting van het aantal scheepsvoorrechten dat
boven hypotheek is gerangschikt. Het totaaloordeel over de waarde van het Geneefs
verdrag van 1993 komt later in dit boek nog aan de orde na de inhoudelijke bespreking
van de hele regeling.73

73 Zie paragraaf 4.3.3.



3 Nederlands conflictenrecht voor
goederenrechtelijke rechten op zeeschepen

3.1 Inleiding

3.1.1 Onderwerp van dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk staat het conflictenrecht ter aanwijzing van het toepasselijke recht
op het eigendomsrecht en andere rechten met goederenrechtelijke werking op een
zeeschip centraal. Binnen dit onderwerp vallen de vragen naar het toepasselijke recht
op onderwerpen als:
- wat de inhoud van deze goederenrechtelijke rechten is;
- wat als bestanddeel van het schip mede voorwerp van die rechten is;
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een eigendomsvoorbehoud is; en
- wat het goederenrechtelijke gevolg van een retentierecht is.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden gelden geen internationaal eenvormige regels
voor zeeschepen aan de hand waarvan bovengenoemde vragen kunnen worden beant-
woord. Bij gebrek aan internationaal eenvormige regels rijst de vraag welke conflict-
regels het toepasselijke nationale recht aanwijzen. In het Nederlandse recht is de
geldende nationale conflictregel voor goederenrechtelijke rechten op zeeschepen
neergelegd in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht. In dit artikel wordt de lex registratio-
nis als toepasselijk recht aangewezen. Het toepassingsgebied en de inhoud van deze
verwijzingsregel staan centraal in deze paragraaf. Zoals zal blijken geeft art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht geen conflictregel voor niet-teboekstaande zeeschepen en wijst
de conflictregel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht evenmin het toepasselijke recht
aan op de goederenrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud of het retentie-
recht. Nu de bijzondere goederenrechtelijk conflictregel voor het zeeschip deze
aspecten niet beheerst, zijn de algemene conflictregels hierop van toepassing. Deze
algemene conflictregels voor het goederenrecht zijn in een ontwerp voor de Wet
Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG)1 neergelegd. Aandacht zal daarom
worden besteed aan de toepasselijkheid en de betekenis van de ontwerp-WCG voor
het zeeschip. Niet zeker is hoe de WCG uiteindelijk zal luiden. In dit onderzoek wordt
echter wel ruime aandacht besteed aan de ontwerp-WCG omdat het huidige ontwerp
het resultaat is van uitvoerige voorbereiding. Een antwoord zal daarbij worden gegeven

1 De tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG) is te vinden op
www.justitie.nl, geraadpleegd december 2005.
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op de vraag of de conflictregels uit de ontwerp-WCG wel voldoen aan de eisen die
het bijzondere karakter van het zeeschip aan het conflictenrecht stelt of dat voor de
niet voor art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht bestreken onderwerpen bijzondere zeerech-
telijke conflictregels behoren te gelden.

3.1.2 De lex rei sitae-regel als goederenrechtelijke conflictregel bij uitstek

De conflictregel bij uitstek voor het goederenrecht is de lex rei sitae-regel.2 Deze
regel houdt in dat het recht van de staat waar het goed zich bevindt het goederenrechte-
lijke statuut van het goed bepaalt. Het maken van een rechtskeuze voor een ander
recht is niet mogelijk. In de Nederlandse literatuur3 is deze regel reeds lang erkend
en in art. 7 Wet AB4 uit 1829 is zij voor onroerende zaken al gecodificeerd in het
Nederlandse recht. In art. 7 A.B. is bepaald:

‘Ten opzigte van onroerende goederen, geldt de wet van het land of der plaats alwaar die
goederen gelegen zijn.’

In de nooit in werking getreden Eenvormige Benelux Wet (EW)5 werd de toepassing
van de lex rei sitae-regel uitgebreid tot roerende zaken. In art. 12 EW staat:

‘1. Zakelijke rechten op lichamelijke goederen worden beheerst door de wet van het land,
waar die goederen zich bevinden. Dezelfde wet bepaalt welke goederen roerend en welke
onroerend zijn.
2. Goederen, die van het ene land naar het andere vervoerd worden, zijn tijdens dat vervoer
onderworpen aan de wet van het land van bestemming.’6

2 Zie: Actes van de Haagse Conferentie van het I.P.R., achtste zitting, 1956, p. 297.
3 Kosters 1917, p. 717-724; Mulder 1947, p. 135-142; Van Brakel 1953, p. 201-211; Schultz, 1955,

p. 146-158; W.L.G. Lemaire, Nederlands Internationaal Privaatrecht (hoofdlijnen), 1968, p. 232-241;
Sauveplanne 1989, p. 51-52; Strikwerda 2002, p. 152-160; Bertrams (Bijzondere Overeenkomsten,
II.1), aant. 118.

4 Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk, Stct.
1829-28, Stb. 1917, 303, 1988, 18, 1989, 616. Zie hierover: Opzoomer 1857, p. 31-32.

5 De tekst van de Eenvormige Wet staat in De Winter 1968.
6 In art. 23 aanhef en sub b is overigens bepaald: ‘Deze wet is niet van toepassing:

b) op de rechten en verplichtingen, geregeld bij de wetten betreffende de zeevaart, de binenvaart
of de luchtvaart.’
In de Toelichting is gesteld dat onder meer zeeschepen van toepassing zijn uitgesloten. Gesteld wordt:
‘De rechten en verplichtingen, die met de zeevaart, de binnenvaart en de luchtvaart verband houden,
zijn reeds voor een belangrijk deel bij collectieve tractaten geregeld. Derhalve worden deze materies
niet in de eenvormige wet geregeld.’
Zie: De Winter 1968, p. 45-100, m.n. p. 100.



Deel I 41

Ondanks dat de EW nooit in werking is getreden, is de lex rei sitae-regel uit art. 7
A.B. in de literatuur7 en jurisprudentie8 wel analoog toegepast op roerende zaken.
De lex rei sitae-regel is eveneens terug te vinden in art. 2 van de ontwerp-WCG.

De betekenis van de ontwerp-Wet Conflictenrecht Goederenrecht (WCG)9 voor het
zeeschip
In art. 1 lid 1 ontwerp-WCG is bepaald:

‘De bepalingen van deze wet zijn mede van toepassing op schepen, luchtvaartuigen en
spoorrijtuigen, voor zover op grond van enig verdrag of bij de wet geen andere voorschrif-
ten zijn gegeven.’10

Aanvankelijk werden in het voorontwerp voor de WCG zeeschepen nog uitgesloten
van toepassing van de WCG. In art. 1lid 1 voorontwerp voor de WCG stond namelijk:

‘De bepalingen van deze wet zijn niet van toepassing op schepen, luchtvaartuigen en
railvoertuigen’

De Staatscommissie voor het IPR adviseerde dit artikellid echter te wijzigen in de
zin dat de ontwerp-WCG in beginsel wel van toepassing is op zeeschepen, tenzij
daarvoor bijzondere regels zoals neergelegd in de Wet conflictenrecht zeerecht gelden.
Als gevolg daarvan vallen niet teboek gestelde kleine schepen en luchtvaartuigen onder
de algemene conflictregels voor goederen in plaats van onder de Wet conflictenrecht
zeerecht.

De hoofdregel uit de ontwerp-WCG voor de aanwijzing van het toepasselijke
goederenrecht staat in art. 2. Art. 2 van de ontwerp-WCG luidt:

‘Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht
van de Staat op welks grondgebied de zaak zich bevindt. Dat recht bepaalt in het bijzonder:
a. of een zaak roerend of onroerend is;
b. wat een bestanddeel van een zaak is;
c. of een zaak vatbaar is voor overdracht van de eigendom ervan of vestiging van een recht
erop;

7 Kosters 1917, p. 708 e.v.; Van Brakel 1953, p. 206-207; Meijers 1954-1955, p. 336; Schultz, 1955;
De Ly 1995, p. 329-341.

8 Zie bijvoorbeeld: Hof Arnhem 29 november 1955, NJ 1956, 231; Rb. Amnsterdam 15 november
1960, NJ 1961, 267; Rb. Leeuwarden 15 december 1960, NJ 1961, 330; Hof Amsterdam 8 mei
1964 gepubliceerd bij HR 28 mei 1965, NJ 1966, 119; Rb. Amsterdam 22 juli 1976, NJ 1978, 47;
Hof Arnhem 14 juli 1982, NJ 1983, 375; Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126; Zie ook:
Rechtspraak overzicht Internationaal Privaatrecht WPNR (1982) 5593, p. 52-56 en WPNR (1995)
6204, p. 824-828 en 6205, p. 852-855

9 De tekst van de ontwerp Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG) is te vinden op
www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005.

10 Advies van de Staatscommissie van 23 december 1998, p. 4. Voor het overige verwijst de Staatscom-
missie naar haar aantekeningen bij art. 2, tweede lid, waarvan de schrapping is voorgesteld. Zie
voor de tekst van het advies: www.justitie.nl, geraadpleegd in september 2005.
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d. welke vereisten aan een overdracht of vestiging worden gesteld;
e. welke rechten op een zaak kunnen rusten en welke de aard en de inhoud van deze rechten
zijn;
f. op welke wijze de onder e bedoelde rechten zich wijzigen, overgaan en tenietgaan en
welke hun onderlinge verhouding is.’

Uit dit artikel blijkt dat de hoofdregel uit de ontwerp-WCG in overeenstemming is
met het huidige ongecodificeerde conflictenrecht inhoudende dat het goederenrecht
van de lex rei sitae, het recht van de plaats waar het goed zich bevindt, toepasselijk
is.11 De andere conflictregels uit de ontwerp-WCG met betrekking tot het eigendoms-
voorbehoud en het retentierecht zullen verderop in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan
de orde komen.12

De rechtvaardigheid en de doelmatigheid van de conflictregels uit de ontwerp-
WCG voor het eigendomsvoorbehoud en het recht van retentie op zeeschepen zal
worden onderzocht. Betoogd en onderbouwd zal worden dat zowel de toepassing van
de conflictregel voor het eigendomsvoorbehoud als de toepassing van de conflictregel
voor het retentierecht niet tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresultaat leiden
bij toepassing op een teboekstaand zeeschip.13 Dit is een gevolg van het feit dat de
conflictregels uit de ontwerp-WCG het mobiele karakter van het zeeschip en het uit
het commerciële karakter van de scheepvaartpraktijk voortvloeiende belang bij een
snelle beslissing onvoldoende in acht nemen. Een voorstel zal daarom worden gedaan
voor twee aanvullingen op de Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking tot conflict-
regels voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud op zaken
aan boord van een teboekstaand zeeschip en het retentierecht op een teboekstaand
zeeschip.

11 De Staatscommissie voor het IPR stemde in haar advies over het voorontwerp van de WCG in met
de gelding van de lex rei sitae als hoofdregel. Zie: Advies van de Staatscommissie voor het IPR
van 23 december 1998, p. 8-10. De Staatscommissie stelt: ‘De Staatscommissie onderschrijft hetgeen
in de toelichting op het voorontwerp is gesteld omtrent de handhaving van de verwijzing naar het
recht van het land van ligging als uitgangspunt voor de regeling van het conflictenrecht op het gebied
van zaken. Daar is gezegd dat het beginsel van aanknoping aan het recht van het land van ligging,
zowel voor roerende als voor onroerende zaken, universeel is en in vrijwel alle codificaties of wetten
betreffende het internationaal privaatrecht kan worden gevonden. Voorbeelden zijn par. 31 van
de Oostenrijkse wet van 1978, art. 99 en 100 van de Zwitserse wet van 1987 en art. 43 van de
aanbevelingen van 1988 van de Deutsche Rat für Internationales Privatrecht. Dat vragen zich kunnen
voordoen in verband met de omstandigheid dat een roerende zaak waarop rechten zijn gevestigd,
later wordt overgebracht naar een ander land, kan, aldus de toelichting, geen reden zijn om afstand
te nemen van het uitgangspunt van de toepasselijkheid van het recht van het land ten tijde van de
vestiging van die rechten.
Zie thans ook de Italiaanse i.p.r.-wet van 1995, art. 51, eerste lid, en voor wat de doctrine betreft,
Karl Kreuzer, La propriété mobilière en droit international privé, Recueil des Cours de l’Académie
de droit international (RCADI) 1996, tome 259, p. 13-317 (44-70).

12 Zie paragraaf 3.7 en 3.8.
13 Zie paragraaf 3.7 en 3.8.
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Lex rei sitae en mobiele zaken
Het recht van de staat waar het goed zich bevindt, beheerst dus in beginsel zijn
goederenrechtelijk statuut. Toepassing van de lex rei sitae-regel leidt echter tot een
wisselend rechtsregime op een roerende zaak indien die zaak landsgrenzen overschrijdt.
Een zeeschip is een roerende zaak en de reden van haar bestaan is juist gelegen in
haar capaciteit om zich over lange afstanden te verplaatsen en aldoende continu
landsgrenzen te overschrijden. De lex rei sitae houdt onvoldoende rekening met het
mobiele karakter van het zeeschip. De toepassing van de lex rei sitae op het zeeschip
zou immers tot grote onzekerheid leiden bij de financiers en andere schuldeisers van
het schip omdat het toepasselijke goederenrecht dan steeds wisselt bij het zich verplaat-
sen van het schip van de ene territoriale wateren naar de andere territoriale wateren.
Bovendien geldt dat indien het schip zich op volle zee bevindt, de lex rei sitae niet
naar een toepasselijke nationale wet verwijst. Om deze redenen is de lex rei sitae-regel
voor toepassing op teboekgestelde zeeschepen ingevuld door de lex registrationis.14

Lex registrationis
De toepasselijkheid van de lex registrationis op goederenrechtelijke rechten op zeesche-
pen werd reeds erkend aan het einde van de negentiende eeuw.15 In 1885 riep de
Belgische regering een congres bijeen in Antwerpen om een oplossing te vinden voor
enkele rechtsconflicten op het gebied van het zeerecht.16 In het vervolg zal dit het
‘Projet de reglement international des conflits de lois en matières de droit maritime’
of ‘het Projet’ worden genoemd. In 1888 volgde een tweede congres in Brussel. Dit
congres leidde tot het opstellen van een viertal conflictenrechtelijke artikelen voor
het zeerecht. In dit ontwerp is een grote rol voor het recht van de vlag van het schip
neergelegd. In art. 1 is bepaald:

‘Art. 1 La loi du pavillon servira à déterminer:
1. Les droits réels dont le navire est susceptible;
2. Les modes d’acquisition, de transmission et d’extinction des droits réels, ainsi que les
formalités à remplir pour ces acquisition, transmission et extinction, sauf ce qui est aux
§ 7°. ci-dessous;
3. Les conditions de l’existence, de l’excercise et de l’extinction du droit de suite;
4. Les créances privilégiées sur le navire et leur rang;
5. Les règles applicables aux rapports de droit entre les copropriétaires d’un navire, entre
le propriétaire et le capitaine, entre le propriétaire ou le capitaine et l’équipage;
6. L’étendue de la responsabilité des propriétaires de navires à raison des actes du capitaine
ou des gens de l’équipage;
7. Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pressants du navire, l’hypothéquer,
le vendre, contracter un emprunt à la grosse, sauf à se conformer, quant aux formalités

14 Voor niet-teboekstaande zeeschepen, zoals zeiljachten, geldt art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet.
Het goederenrechtelijk statuut van een niet-teboekstaand zeeschip wordt beheerst door de lex rei
sitae.

15 J. Asser 1963, p. 1-31.
16 E.J. Korthals Altes 1891, p. 2.
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préables et à la forme des actes, soit à la loi du pavillon, soit à la loi du port où s’accom-
plissent ces formalités;
8. Les indemnités dues au navire à raison de l’assistance prêtée en mer à d’autres navires,
alors même que cette assistance serait continuée dans lex eaux intérieures;
9. Les obligations de chacun des navires poursuivis à raison d’un abordage en mer et les
indemnités dues par chacun de ces navires. Néanmoins, les personnes qui se trouvent à
bord d’un navire engagé dans l’abordage, les propriétaires du corps et des facultés de
ce navire ne pourront obtenir respectivement ni des indemnités supérieures à celles qu’ils
seraient en droit de réclamer d’après la loi du pavillon de ce navire, ni des condamnations
solidaires, dans les cas où, d’après la loi de ce pavillon, les débiteurs des indemnités n’en
seraient pas solidairement tenus.’

In art. 1 is bepaald dat het recht van de vlag onder meer van toepassing is op
1. de goederenrechtelijke rechten die op een schip rusten;
2. de wijze van verkrijging, overdracht en tenietgaan van goederenrechtelijke rechten

en welke formaliteiten daarvoor zijn vereist;
3. de voorwaarden voor het bestaan, de uitoefening en het tenietgaan van het droit

de suite;
4. de bevoorrechte vorderingen en hun rang.

Daarnaast wordt het recht van de vlag ook toepasselijk verklaard op de verantwoorde-
lijkheid van de scheepseigenaren voor handelingen van de kapitein of leden van de
bemanning; de bevoegdheden van de kapitein; de vergoeding voor hulpverlening en
de aansprakelijkheid uit aanvaring.

De keuze voor het recht van de vlag als goederenrechtelijke conflictregel kan ook
reeds lang op instemming in de literatuur rekenen. Lyon-Caen17 pleitte naar aanleiding
van het Projet al voor de toepassing van het recht van de vlag en wel met de volgende
woorden:

‘La disparition du système protecteur, remplacé dans presque tous les États par le principe
de l’assimilation des pavillons, a multiplié les rélations maritimes internationales et rendu,
par suite, plus fréquents que jamais les conflits de lois en matière de droit maritime privé.
Avant de chercher à unifier le droit maritime, il importerait que les gouvernements s’enten-
dissent sur les règles à admettre pour résoudre ces conflits.
Les principes ordinaires du droit international privé ne doivent pas, dans un grand nombre
de cas, recevoir leur application. La nature spéciale des bâtiments de mer, l’intérêt du
crédit, la nécessité de faciliter et de favoriser le développement des relations entre les
citoyens des divers États doivent faire adopter une règle particulière. En quelque lieu que
se trouve un bâtiment de mer, en quelque lieu que s’élève le procès dont il s’agit, il y a
lieu de préférer la loi du pavillon, c’est-à-dire celle du pays auquel le navire appartient,
à la lex rei sitae, applicable, en général, aux bien mobiliers, et à la lex fori. Grâce à ce
principe, on obtient précieux résultat de ne pas faire varier la loi applicable à un navire

17 Annuaire de l’Institut de Droit International. Huitième Année, p. 126. Zie ook: E.J. Korthals Altes
1891, p. 7.
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avec les pays qu’il parcourt successivement. Les navires sont ainsi suivis par leurs lois
nationales comme les individus par leurs lois personnelles.’

Lyon-Caen stelt dat de gewone conflictregel voor het goederenrecht niet zonder meer
kan worden toegepast op zeeschepen. Het bijzondere karakter van zeeschepen, het
belang van financiering en de noodzaak om de relaties tussen onderdanen van verschil-
lende staten te bevorderen vragen volgens hem om het opstellen van een bijzondere
regel. In plaats van het recht van de plaats waar het zeeschip zich bevindt en in plaats
van het recht van de forumstaat geeft Lyon-Caen daarom de voorkeur aan de toepas-
sing van het recht van de vlag. Het belangrijkste voordeel van de toepasselijkheid
van het recht van de vlag is volgens hem dat het toepasselijke recht niet wijzigt met
het zich verplaatsen van het schip.

Ook in de Duitse18 en Nederlandse literatuur19 werd het praktische belang van
de vlagwet al vroeg erkend. Mulder20 wijst op de voordelen van de toepassing van
de lex registrationis op zeeschepen. Hij stelt:

‘Welke groote betekenis de schepen zijner nationaliteit voor den staat bezitten, zal geen
nadere verklaring behoeven. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen, dat deze
nationaliteit ook op het gebied van het internationale privaatrecht haar invloed zal doen
gelden. Onroerend goed wordt beheerst door de wet der ligging, wegens zijn groote
beteekenis voor het land, waar het gelegen is. Zou men niet op schepen hun nationale wet
toepasselijk verklaren? Nu werpe men niet tegen, dat voor roerend goed, waartoe ook
schepen behooren, de lex rei sitae heeft te gelden. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst
wegen. De wet der ligging zal hier voor de wet van de vlag moeten wijken. De voordelen
van dit standpunt springen in het oog. Want naast het feit, dat nu elke staat het privaatrech-
telijk statuut zijner schepen, waar zij zich ook mogen bevinden, kan vaststellen, is er een
de rechtszekerheid dienende eenheid van wetstoepassing verkregen. Want brengt toepassing
der lex rei sitae mede, dat op een goed herhaaldelijk verschillende wetten toepasselijk zijn,
bij handhaving van de wet der vlag is hiervan geen sprake. Bovendien zal geen onzekerheid
kunnen ontstaan door de toepassing van vreemd recht: de nationaliteit van een schip is
voor een ieder waarneembaar.’

Van Brakel21 benadrukt eveneens het gunstige effect dat de toepassing van de lex
registrationis heeft voor de rechtszekerheid. Hij voert aan:

‘Schepen hebben een nationaliteit en een woonplaats, de zogenaamde thuishaven. Dienten-
gevolge kan tot op zekere hoogte de nationale wet van het schip die der lex rei sitae
verdringen. Nederlandse schepen kunnen, ook buitenlands, slechts door overschrijving in
het Nederlandse register geleverd worden. Ook scheepshypotheek kan slechts door inschrij-
ving in het Nederlandse register op Nederlandse schepen worden gevestigd. Dit alles ten

18 Zie voor het Duitse conflictenrecht: Nöll 2003 p. 375 e.v.
19 E.J. Korthals Altes 1891, p. 25-26; Mulder 1947, p. 142-145; Van Brakel 1953, p. 211-213; Cleverin-

ga 1961, p. 110; Cohen Henriquez 1980, p. 194; Sauveplanne 1989, p. 54.
20 Mulder 1947, p. 142-145.
21 Van Brakel 1953, p. 211.
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behoeve der crediteuren, die door raadpleging der nationale registers dienen te kunnen
weten of en in hoeverre een schip belast is.’

Evenals in de literatuur is ook in de Nederlandse jurisprudentie22 uit de periode voor
de Wet conflictenrecht zeerecht reeds gepleit voor de lex registrationis, in plaats van
de lex rei sitae op de goederenrechtelijke rechten op teboekstaande zeeschepen.23

Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht en de bijbehorende Nederlandse parlementaire
geschiedenis
Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht luidt:

‘Behoudens het in art. 3 bepaalde, worden de vragen wie de eigenaar is van een teboek-
gesteld schip, welke zakelijke rechten daarop rusten, welke de inhoud van het eigendoms-
recht en de zakelijke rechten is en wat als bestanddeel van het schip mede voorwerp van
die rechten is,
beantwoord naar het recht van de Staat waar het schip teboekstond toen het betreffende
recht ontstond.’

Op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is de lex registrationis toepasselijk
op de goederenrechtelijke rechten op een teboekstaand zeeschip.24 De vraag is wat
de achtergrond is van deze regel die afwijkt van de gewone goederenrechtelijke
conflictregel inhoudende dat de lex rei sitae toepasselijk is.

22 Hof Den Haag 17 december 1991 en 23 november 1993, S&S 1994, 27 (WD Riversland (ex-Apache
I)/ Summer Sea); Rb. Rotterdam 29 februari 1996, S&S 1996, 82; zie ook pleidooi eisers bij Rb.
Amsterdam 12 februari 1986, S&S 1987, 4 (Fortunstar). Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 21 054,
nr. 3, p. 5

23 Op deze regel is in een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak Libra van 13 maart 1974,
S&S 1975,24, een uitzondering gemaakt. In deze uitspraak wordt het bestaan van een zakelijk
zekerheidsrecht beantwoord naar het recht dat de vordering beheerst. Mijns inziens verdient de
toepassing van de lex causae op het bestaan van een goederenrechtelijk recht niet de voorkeur door
het gebrek aan rechtszekerheid dat daaraan kleeft voor derden jegens wie het zakelijk recht ook
werkt. Zie ook: Boonk 1998, p. 76-77.

24 Het Nederlandse conflictenrecht is niet het enige recht waarin de lex registrationis is gecodificeerd
als de geldende goederenrechtelijke conflictregel voor het schip. De lex registrationis is bijvoorbeeld
ook gecodificeerd in het Chinese conflictenrecht in de Maritime Code van de Volksrepubliek China
in art. 270 en 271. Art. 270: The law of the flag State of a ship shall apply to the acquisition, transfer
and extinction of the ownership of the ship.
Artikel 271: The law of the flag State of a ship shall apply to the mortgage of the ship. The law
of the original country of registry of a ship shall apply to the mortgage of the ship if its mortgage
is effected before or during its demise charter period.
Zie: Li en Ingram 2002, p. 57-60 en 109.
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In de Memorie van Toelichting25 bij de Wet conflictenrecht zeerecht wordt de
heersende mening betreffende de toepasselijkheid van de lex registrationis op goederen-
rechtelijke26 rechten bevestigd. In de Toelichting staat:

‘Naar geldend recht worden de vragen wie eigenaar is van een schip (1), wat de inhoud
is van dat eigendomsrecht (2), wie een recht van hypotheek of vruchtgebruik op dat schip
hebben en wat de inhoud is van die rechten (3) en wat bestanddeel van het schip is (4),
beantwoord aan de hand van het nationale recht van dat schip. In het Wetboek van Koop-
handel heeft deze regel, in de vorm van een eenzijdige conflictenregel en beperkt tot
binnenschepen, uitdrukking gevonden in art. 755: zakelijk rechten op in Nederland teboek-
gestelde binnenschepen worden beheerst door Nederlands recht.
Het wetsvoorstel wijst de teboekstelling van het desbetreffende schip als aanknopingsfactor
aan, met dien verstande dat wat betreft de voorrechten en wat betreft de rangorde van
het hypotheek- en pandrecht ten opzichte van de voorrechten art. 3, tweede lid, tweede
volzin, een afwijkende regel geeft, zie hierna. Een overeenkomstige bepaling is voor het
binnenvaartrecht gegeven naar analogie van de hoofdregel van art. 10 van het ook door
Nederland geratificeerde “Protocole nr. 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de
navigation intérieure”, tot stand gekomen te Genève op 25 januari 1965 (Trb. 1966, 228).
Deze conformiteit bewerkstelligt dat moeilijkheden en onbillijkheden bij karakterwijziging
van een schip en bij gebruik van een zeeschip op de binnenwateren of een binnenschip
op zee, waarop in de Inleidende opmerkingen bij Afdeling 8.3.2. in de toelichting op Boek
8, wordt gedoeld, ook wat betreft het internationaal privaatrecht worden vermeden.’

Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht blijkt dat art.
2 Wet conflictenrecht zeerecht is gebaseerd op art. 10 van het eerste protocol van
het Geneefs binnenvaartverdrag 1965.27 In art. 10 van het eerste protocol van het
Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 is bepaald:

‘Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la
législation du pays d’immatriculation, à l’exception de celles qui sont fixées par le présent

25 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT) p. 5-6.
26 Art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is nadrukkelijk niet van toepassing op verbintenisrechtelijke

onderwerpen. In de In de Memorie van Toelichting bij art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht staat
daartoe: ‘De bepaling beoogt uitsluitend een regel te geven voor vraagstukken van zakenrechtelijke
aard. Een verwijzingsregel voor vragen betreffende de beoordeling of uitlegging van (verbintenissen
uit) overeenkomst(en) mag daarin niet worden gelezen. Zo is het zeer goed mogelijk dat als bijvoor-
beeld bij de uitlegging van een koopovereenkomst met betrekking tot een zeeschip de vraag rijst
of een bepaalde zaak geacht moet worden bestanddeel van het verkochte schip uit te maken, die
vraag beantwoord wordt naar het recht dat deze overeenkomst beheerst.’

27 Convention Rélative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 rélative
aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 rélative à la saisie conserva-
toire et àl’execution forcé concernant les bateaux intérieure. Nederland heeft het verdrag ondertekend
op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd,
Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24 juni 1982 in werking getreden, NIPR 1990, 095. Op
1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking getreden. Zie voor de tekst
International Transport Treaties of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in december 2005 of
PG Boek 8 BW 1992, p. 509.
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Protocole et de celles qui s’appliquent au transfert de propriété, ou à l’extinction d’autres
droits réels, à la suite d’une exécution forcée.’

In art. 10 van het eerste protocol van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 wordt
in beginsel het recht van de staat van teboekstelling toepasselijk verklaard op goederen-
rechtelijke rechten op een binnenschip met uitzondering van de regels uit het protocol
en de regels die toepasselijk zijn op de eigendomsoverdracht of het tenietgaan van
andere goederenrechtelijke rechten volgend op een gedwongen executie.

Het Geneefs Binnenvaartverdrag is weliswaar alleen van toepassing op binnensche-
pen maar de Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen veel regels uit dit verdrag
en het eerste protocol ook op zeeschepen toe te passen. Deze conformiteit moest
voorkomen dat bij de bepaling van het toepasselijke recht moeilijke en onrechtvaardige
situaties zouden kunnen ontstaan bij karakterwijziging van een schip en bij gebruik
van een zeeschip op binnenwater of een binnenschip op zee.28

3.1.3 Vragen naar aanleiding van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht

In de jurisprudentie29 uit de periode na de Wet conflictenrecht zeerecht is de conflict-
regel uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht in het algemeen zonder bezwaren op de
goederenrechtelijke rechten op een schip toegepast.30 Dit was te verwachten gezien
de gelijkenis van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht met het commune conflictenrecht
voor de Wet conflictenrecht zeerecht. Ondanks de hiervoor beschreven vrij algemene
erkenning van de lex registrationis als toepasselijk goederenrecht doet de verwijzing
naar de teboekstelling drie vragen oproepen. In de eerste plaats rijst de vraag welke
teboekstelling bepalend is wanneer de teboekstelling van een schip wijzigt. In de
tweede plaats dient te worden vastgesteld welke teboekstelling doorslaggevend is voor
de aanwijzing van het toepasselijke recht indien een schip zowel in een eigenaarsregis-
ter als in een rompbevrachtingsregister staat ingeschreven. Tenslotte rijst de vraag
welk recht toepasselijk is op goederenrechtelijke rechten op niet-teboekstaande zeesche-
pen, zoals zeiljachten. Op deze drie vragen zal een antwoord worden geformuleerd.

28 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 6.
29 Hof Amsterdam 18 augustus 2000, hoger beroep van Pres. Rb. Haarlem 16 augustus 2000 S&S

2001,103 (Kruzenshtern, Sedov, Mir); Hof Den Haag, 12 mei 1998, S&S 1998/88 (Princess of
Rotterdam (ex Capella II).

30 Na de inwerkingtredig van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is lex registrationis-regel echter niet
altijd correct toegepast. Zie bijvoorbeeld: Pres. Rb. Middelburg 12 juli 1995, S&S 1996, 25 (Rema-
cum). Zie ook: Boonk 1998, p. 77-78. Boonk stelt: ‘Naar mijn mening heeft de President art. 2
Wet IPR miskend. In het geding was de eigendom van een in Luxemburg teboekgesteld schip.
Ingevolge art. 2 moet de vraag of Gerwin ten tijde van de beslaglegging eigenares van het schip
was geworden naar het recht van de plaats van teboekstelling, en derhalve naar Luxemburgs recht.
Niet van belang is of de eigendom van het schip is overgegaan zonder dat daarvan een inschrijving
in het register heeft plaatsgehad. Art. 2 Wet IPR bevat immers voor die situatie geen uitzondering
op de in dat artikel geformuleerde regel.’
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Na de beantwoording van de bovengenoemde vragen met betrekking tot de
teboekstelling van het schip gaat de aandacht uit naar het toepasselijke recht op enkele
specifieke onderwerpen van goederenrechtelijke aard. De volgende vragen worden
daarbij beantwoord:
- Welk recht is toepasselijk op de overdracht van een zeeschip?
- Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke vragen omtrent bestanddelen,

scheepstoebehoren en natrekking?
- Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-

voorbehoud?
- Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijke gevolgen van een retentie-

recht?

3.2 Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke rechten op een schip
na wijziging van de teboekstelling?

3.2.1 Inleiding

De teboekstelling van een schip is een redelijk constant maar zeker geen vast gegeven.
Scheepseigenaren kunnen om verschillende redenen besluiten hun schip in een ander
register te laten inschrijven vanwege een aldaar geldend gunstiger belastingrecht of
arbeidsrecht of de naar dat recht geldende veiligheidsvoorschriften. Bij toepassing
van de lex registrationis-regel wisselt het toepasselijke goederenrecht met het wisselen
van de registratie. In een dergelijke situatie is het van belang te weten welke lex
registrationis toepasselijk is op het bestaan en de inhoud van goederenrechtelijke
rechten op een schip. In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht, maar ook in art. 3 van
de Wet conflictenrecht zeerecht, is daarom aangegeven welk moment bepalend is bij
vaststelling van de teboekstelling die naar het toepasselijke recht leidt. In art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt verwezen naar het moment waarop het desbetreffende
recht ontstond.31

Wisseling van de lex registrationis kan de vraag oproepen in hoeverre een onder
de oude lex registrationis ontstaan recht moet worden erkend onder de nieuwe lex
registrationis.32 Bij deze vraag spelen tegenovergestelde belangen een rol. Enerzijds
is de volledige erkenning van naar de oude lex registrationis gevestigde scheepshypo-
theken in strijd met de belangen van hypotheekbanken die een hypotheekrecht hebben
naar de nieuwe lex registrationis. Anderzijds is het zondermeer vervallen van bestaande
hypotheekrechten bij wijziging van de teboekstelling in strijd met het belang bij
rechtszekerheid van de hypotheekbanken die een recht onder de oude lex registrationis
hebben.

31 Voorlopig verslag van de Bijzondere Commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek,
vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a.

32 Zie: Van Opstall 1932, p. 291-292.
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In de Nederlandse wet is getracht een oplossing te vinden voor dit dilemma in
art. 194 en 195 van Boek 8 BW. In art. 194 lid 2 is bepaald dat teboekstelling in het
Nederlandse scheepsregister niet mogelijk is van een zeeschip dat reeds teboekstaat
in het Nederlandse of in een buitenlands scheepsregister. In art. 194 lid 4 is voorts
bepaald dat de reder die het zeeschip wil inschrijven bij de inschrijving een door hem
ondertekende verklaring moet overleggen waarin staat dat naar zijn beste weten het
schip voor teboekstelling vatbaar is. In art. 195 lid 3 is vastgelegd dat wanneer ten
aanzien van het schip inschrijvingen of voorlopige aantekeningen van derden bestaan,
de doorhaling slechts geschiedt wanneer geen van deze derden zich daartegen verzet.

Teboekstelling in het Nederlandse register impliceert dus dat hypotheekrechten
naar de oude lex registrationis zijn doorgehaald. De vraag of deze zekerheid ook
bestaat ten aanzien van schepen die elders zijn teboek gesteld, hangt af van de vraag
of in die lex registrationis een vergelijkbare regeling staat als in art. 194 en 195 van
Boek 8 BW. Ik verwijs hierbij reeds naar het later nog uitgebreid te bespreken ‘Inter-
national Convention on Maritime Liens and Mortgages’ van 1993 (Geneefs verdrag
inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993)33 waarin vergelijkbare
eisen staan voor het in- en uitschrijven in scheepsregisters.

3.2.2 In hoeverre worden rechten gevestigd onder de oude lex registrationis erkend
onder de nieuwe lex registrationis?

In het Nederlandse scheepsregister kunnen als gezegd alleen schepen worden inge-
schreven die vrij zijn van hypotheekrechten. Hiermee wordt voorkomen dat op een
schip meer hypotheekrechten of boven hypotheek gerangschikte zakelijke rechten op
het schip rusten dan uit het register blijkt. Niet alle rechtsstelsels kennen echter een
vergelijkbare bescherming aan nieuwe eigenaren van het schip en schuldeisers van
het schip. Dientengevolge kan ook de Nederlandse rechter voor de vraag worden
gesteld wat rechtsgeldig is ten aanzien van een hypotheekrecht dat is ontstaan toen
het schip nog in een ander register teboek stond. Concreet gaat het om de vraag of
rechten die zijn ontstaan onder het oude recht, onder het nieuwe recht moeten worden
erkend danwel bij wijziging van de lex registrationis tenietgaan.

Het probleem van wisseling van de lex registrationis werd reeds onderkend bij
het ‘Projet de reglement international des conflits de lois en matières de droit mari-
time’.34 In art. 4 van het naar aanleiding van het Projet gemaakte ontwerp uit 1888
is aangegeven welke vlag bepalend is voor de bepaling van het toepasselijke recht
indien het schip wordt overvlagd. In art. 4 van het ontwerp van 1888 is gesteld:

33 Zie paragraaf 4.3.3.
34 Annuaire de l’Institut de Droit International. Huitième Année, p. 126. Zie ook: E. J. Korthals Altes

1891, p. 7.
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‘Toutes les fois que, en vertu des dispositions qui précèdent, il faut suivre la loi du pavillon,
la loi applicable est celle du pavillon que portait l’également le navire au moment où le
droit a pris naissance.’

In het ontwerp van 1888 is dus bepaald dat de vlag waaronder het schip voer op het
moment dat het recht ontstond, bepalend is voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht. Korthals Altes35 voorzag ook reeds het probleem als gevolg van wijziging
van de teboekstelling en stelt:

‘Hoe aanbevelenswaard in jure constituendo de toepassing van de vlagwet op de zakelijke
rechten ook zijn moge, toch doet zich daarbij een groote moeielijkheid voor, die het best
aan te geven is door de volgende tweeledige vraag: Welken invloed zal eene verandering
van vlag hebben op het bestaan en den onderlingen rang der pandrechten en scheepsvoor-
rechten?’

Korthals Altes stelt vervolgens dat de toepassing van de vlagwet ten tijde van het
ontstaan van de vordering geen voldoende oplossing is. Hij stelt:

‘Ook wij houden het ervoor dat men de verkregen rechten moet eerbiedigen, en niet alleen
de rechten door overeenkomst verkregen, maar ook die, welke op de wet steunen. Welke
rangorde moet echter worden genomen tusschen crediteuren, bevoorrecht door de oorspron-
kelijke en crediteuren, bevoorrecht door de nieuwe vlagwet, wanneer beide wetgevingen
in dat opzicht niet overeenstemmen?
Hier staan wij voor een onoplosbare moeielijkheid; want of men zich vóór de toepassing
der eene vlagwet verklaart of vóór de toepassing der andere, in beide gevallen pleegt men
eene onrechtvaardigheid en art. 4 van het ontwerp-tractaat, dat bepaalt, dat de wet van
die nationaliteit in aanmerking zal komen, waartoe het schip behoort, op het oogenblik
dat het recht zijn oorsprong nam, geeft hiervoor geen voldoende oplossing.’

De kwestie die verband houdt met de wijziging van de teboekstelling is niet geregeld
in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht. Dit betekent dat het antwoord op deze vraag
moet worden gevonden aan de hand van de algemene regels van internationaal privaat-
recht voor het goederenrecht. Het probleem van wisseling van het toepasselijke recht
doet zich namelijk niet alleen voor bij teboekstaande zeeschepen maar ook bij andere
roerende zaken. Goederenrechtelijke vragen met betrekking tot roerende zaken anders
dan teboekstaande zeeschepen worden immers beheerst door de lex rei sitae. Indien
die roerende zaken over een landsgrens worden gebracht, verandert met de situs in
beginsel ook het toepasselijke goederenrechtelijke rechtsregime. Dit wordt het probleem
van de Statutenwechsel of het conflit mobile genoemd. Statutenwechsel doet zich dus
zowel voor bij de toepasselijkheid van de lex rei sitae bij verplaatsing van een goed
over een landsgrens als, zij het minder frequent, bij toepassing van de lex registrationis
indien een schip in een ander register wordt ingeschreven. Aan het probleem van de
Statutenwechsel bij de toepassing van de lex rei sitae is vrij veel aandacht besteed

35 E.J. Korthals Altes 1891, p. 40-41.
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in de literatuur.36 Nu een oplossing voor het probleem ontbreekt in de zeerechtelijke
conflictregel ligt het voor de hand om de oplossingen die ‘op land’ zijn gevonden
voor het probleem van het zogenaamde conflit mobile, te gebruiken voor het oplossen
van de problemen die rijzen bij wijziging van de registratie.

3.2.3 Statutenwechsel37

In het goederenrechtelijke internationaal privaatrecht geldt inzake de erkenning van
rechten die naar buitenlands recht zijn ontstaan het zogenaamde beginsel van de
verkregen rechten.38 Dit uitgangspunt houdt in dat zakelijke rechten die rechtsgeldig
zijn gevestigd naar het recht van de plaats waar de zaak zich bevond ten tijde van
de vestiging of verkrijging, blijven bestaan als de zaak naar een ander land wordt
overgebracht. Josephus Jitta39 stelt ten aanzien van de erkenning van vreemde zeker-
heidsrechten:

‘Ik kan dus niet aannemen dat zekerheidsrechten, behoorlijk in het buitenland op een vreemd
schip verkregen, te niet gaan als het schip hier komt en geëxecuteerd wordt. Daaruit volgt
geenszins dat ik de voorrechten op een vreemd schip, dat hier geëxecuteerd wordt, steeds
zou willen beoordeelen naar het recht der vreemde vlag; ik beweer alleen dat de wet ons
niet dwingt blindelings art. 313-315 K. toe te passen, en ons vrijlaat verkregen rechten
te eerbiedigen, voor zoover zulks redelijkerwijze, met handhaving van even eerbiedwaardige
rechten in Nederland verkregen, mogelijk is.’

Lemaire40 schrijft over het beginsel der verkregen rechten:

‘Dit wil zeggen dat subjectieve rechten, verkregen volgens het materieel landsrecht, dat
op het ogenblik der verkrijging krachtens ons i.p.r. de zaak beheerst, erkend blijven wanneer
door de verandering van de feitelijke ligging het recht van een ander land toepasselijk
geworden is. (…) Men lette er wel op, dat de erkenning van rechten, volgens een vroegere
lex rei sitae verkregen, dit bijzondere aspect heeft dat zij in overeenstemming dient te
worden gebracht met de materiële regels van de latere ligging der zaak. Een inpassing
van de erkende rechten in het nieuwe zakenrechtelijke stelsel vindt plaats. In de inhoud
van de erkende subjectieve rechten treedt transformatie op. (…) het principe is dus, dat
rechten, verkregen volgens een eerdere lex rei sitae tegenover derden kunnen worden
opgeworpen met toepassing van de rechtsregels van het land waar het goed bij de instelling

36 Zie de volgende paragraaf.
37 Lemaire 1968, p. 234-235; Drobnig 1974, p. 468-489; Stoll 1974, p. 450-467; Verheul 1985, p.

55,-56; Joppe 1987, p. 21, 23; De Rooij en Polak 1987, p. 162-163; Rutgers 1990, p. 324-330; M.V.
Polak 1991, p. 641; Steffens 1993, p. 774; De Ly 1995, p. 336-339; Rutgers, 1996, p. 270 e.v; Van
der Weide 2000, p. 877-886, m.n. p. 880-881; Pos 2002, p. 158.

38 Hijmans 1937, p. 179-188; Lemaire 1968, p. 234-235; Strikwerda 2002, p. 157-158.
39 Josephus Jitta 1916, p. 156-157.
40 Lemaire 1968, p. 234-235.
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van de actie is gelegen. Wordt na de instelling van de actie het goed naar een ander land
overgebracht, dan is daaraan niet verandering van het toepasselijk recht te verbinden.’

Op het beginsel der verkregen rechten bestaat echter de uitzondering dat als onder
de nieuwe lex rei sitae (of nieuwe lex registrationis) zakelijke rechten op de zaak
worden gevestigd of verkregen, deze nieuwe rechten voorgaan op de oudere.41

De Wet Conflictenrecht Goederenrecht over Statutenwechsel
Nu vaststaat dat rechten die zijn ontstaan onder het oude recht in beginsel worden
erkend, rijst de vraag welke betekenis die rechten precies toekomt onder het nieuwe
recht. De Staatscommissie42 voor het IPR stelt voor in de ontwerp-WCG een bepaling
op te nemen die luidt:

‘Onverminderd art. 2, tweede lid, verkrijgt een recht op een roerende zaak, indien de zaak
naar het grondgebied van een andere Staat wordt verplaatst, in die andere Staat een door
het recht van die Staat beheerste inhoud. Deze inhoud komt overeen met die welke dat
recht had in de Staat waar het werd gevestigd, behoudens voor zover zulks onverenigbaar
is met het recht van de Staat waarheen de zaak is verplaatst.’

De Staatscommissie43 voor het IPR geeft hierbij de volgende toelichting:

‘Het meerderheidsstandpunt is neergelegd in een tekstvoorstel voor een nieuw art. 3. Daarin
wordt aangegeven dat het goederenrechtelijke regime na de verplaatsing overeenkomt met
het tevoren bestaande regime. Uitgangspunt is het behoud van in het land van eerdere
ligging, conform het recht van dat land verkregen rechten. Dit blijkt uit de inleidende
woorden van het eerste lid: “Onverminderd art. 2, tweede lid,” . De beperking daarop
is gelegen in de woorden “behoudens voor zover zulks onverenigbaar is met het recht van
die andere Staat”. Beoogd is tot uitdrukking te brengen dat in land B niet minder, maar
ook niet meer rechten bestaan dan er in land A bestonden en dat geen bevoegdheden worden
erkend die verder reiken dan door het dwingende recht van het nieuwe land van ligging
zou zijn toegestaan.’44

Als we deze regel uit de ontwerp-WCG toepassen op de situatie dat een schip in een
ander register wordt ingeschreven, 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. Dit is

41 Cohen-Henriquez 1980, p. 194; Kosters/Dubbink 1962, p. 311; De Ly 1995, p. 336; Joppe, 1987,
p. 21; Rutgers 1996, p. 270; Rutgers 1999a, p. 93-94; Strikwerda 2002, nr. 159; Rb. Amsterdam
27 november 1932, NJ 1935, 657; Hof Amsterdam 27 oktober 1988, NIPR 1989, nr. 106; Pres.
Rb. Zutphen 17 maart 1994, KG 1994, 129, NIPR 1994, nr. 277; Rb. Rotterdam 4 februari 1999,
NIPR 1999, nr. 159; Hof Den Bosch 18 september 2000, NIPR 2001, nr. 170.

42 Advies van de Staatscommissie voor het IPR bij de ontwerp-WCG, p. 32.
43 Zie: Advies van de Staatscommissie voor het IPR bij de ontwerp-WCG, 1998, p. 31.
44 In overeenstemming hiermee: Kosters 1917, p. 721; Lemaire 1968, p. 235; Kreuzer 1996, p. 81-82.

Anders: Kropholler 2004, § 54, III en Von Bar 1991, nr. 755 e.v.
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slechts anders indien het dwingende recht van de nieuwe lex registrationis zich hier
tegen verzet. In de praktijk betekent dit het volgende. Indien na wijziging van de
teboekstelling op een schip een nieuw recht van hypotheek wordt gevestigd, gaat dit
nieuwe hypotheekrecht voor het oude hypotheekrecht. Oude rechten blijven na Sta-
tutenwechsel immers in beginsel op het goed rusten maar zij worden opzij gezet door
rechten die volgens het nieuwe recht op het goed worden gevestigd.

3.3 Welk recht is toepasselijk indien een schip ook in een rompbevrachtings-
register is ingeschreven?

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt voor vragen van goederenrechtelijke aard
verwezen naar ‘het recht van de staat waar het schip teboek stond toen het desbetref-
fende recht ontstond’. In art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht betreffende de
voorrang en de rangorde van vorderingen wordt verwezen naar ‘het recht van de staat
waar het schip ten tijde van de aanvang van het faillissement of de uitwinning teboek
stond’. In het tweede deel van art. 7 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht betreffende
aanraking tussen schepen staat: ‘Voor de toepassing van dit art. wordt een schip als
met een staat verbonden beschouwd, indien het door of vanwege die staat teboek staat
of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij
gebreke van elke teboekstelling, zeebrief of ander daarmee gelijk te stellen document,
toebehoort aan een onderdaan van die Staat’.

Met het inwerkingtreden van de Wet Nationaliteit Zeeschepen in rompbevrachting
(WNZR)45 op 22 oktober 1992 is ook in het Nederlandse recht de mogelijkheid
geïntroduceerd een schip in een rompbevrachtingsregister te boek te stellen. In dat
geval heeft een schip twee teboekstellingen tegelijkertijd. Nu in art. 2, 3 en 7 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt verwezen naar ‘het recht van de staat waar het schip
teboek staat’, rijst de vraag of dan de teboekstelling in het eigenaarsregister of de
teboekstelling in het rompbevrachtingsregister bepalend is voor de aanwijzing van
het toepasselijke recht.

In de Memorie van Toelichting46 bij de WNZR staat dat in de Memorie van
Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht op pagina 7 staat dat met de teboekstel-
ling in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is bedoeld het land waar het schip in het
eigenaarsregister teboek stond omdat de reden van deze conflictregel is gelegen in
de wens de belangen van de hypothecaire financiers van het schip te beschermen.
Door de toepasselijkheid van het recht van de staat van teboekstelling kunnen finan-
ciers immers rekening houden met vorderingsrechten die boven hypotheek gerangschikt

45 Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige bepalingen inzake de nationaliteit van
zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541. De wet is in werking getreden op 22
oktober 1992. Zie paragraaf 2.1.3.

46 Kamerstukken II 1991/92, 22 404, nr. 3, p. 11-12.
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zijn. In de betreffende Memorie van Toelichting47 bij art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht waarnaar wordt verwezen staat echter slechts:

‘Het recht van de vlag (c.q. het land van de teboekstelling) van het schip heeft als aan-
knoping het voordeel van één vaste rangorde; een bezwaar is echter dat niet altijd zeker
is welke de vlag is van het schip (bij voorbeeld een Panamees schip dat in Piraeus is
geregistreerd); bovendien bestaat de mogelijkheid dat de vlag van het schip gemakkelijk
wordt veranderd (“overvlaggen”). Het wetsvoorstel wijst het recht van de plaats waar het
schip is teboekgesteld als toepasselijk aan, zij het dat het wat betreft het bestaan en de
omvang van de bevoorrechte vordering verwijst naar het recht waardoor die vordering
wordt beheerst. Door dit stelsel worden de nadelen van de in het voorgaande besproken
stelsels vermeden.’

Uit deze passage blijkt alleen dat de wetgever heeft gekozen voor een cumulatieve
toepassing van het recht van de staat van teboekstelling en de lex causae van de
vordering. Hier is echter niet uit af te leiden welke teboekstelling doodslaggevend
is indien het schip ook in een rompbevrachtingsregister teboek staat. Evenmin is elders
uit de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking
tot art. 2, 3 en 7 af te leiden welke teboekstelling gehanteerd moet worden.48

Boonk49 stelt met betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht over deze proble-
matiek:

‘Niet duidelijk is om welke teboekstelling het in art. 3 gaat: de registratie van de eigendom
of de registratie van de rompbevrachting (al dan niet gepaard gaande met de verlening
van nationaliteit). Hoewel het schip economisch vaak meer verbonden is met de romp-
bevrachter-staat, zou ik toch willen betogen dat onder het land van teboekstelling in de
zin van art. 3 wordt verstaan het land van teboekstelling als eigenaar. Bij executie van
het schip gaat het immers om executie van een zaak die toebehoort aan de eigenaar, niet
van een zaak die toebehoort aan de rompbevrachter. Deze uitleg is in harmonie met het
begrip teboekstelling in art. 2, waar duidelijk de teboekstelling als eigenaar is bedoeld.’

Mijns inziens moet het antwoord op de vraag om welke teboekstelling het in art. 2,
3 en 7 Wet conflictenrecht zeerecht gaat, gekeken worden naar de onderwerpen waarop
deze artikelen betrekking hebben en naar de personen om wie het in de gegeven
gevallen gaat. 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

47 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 7.
48 In de toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht (p. 12-13) staat met betrekking tot dit

onderwerp slechts: ‘De laatste volzin van lid 1 van art. 7 geeft een definitie van het verbonden zijn
van een schip met een bepaalde Staat, welke definitie van belang is voor de toepassing van de leden
3 en 4. Teboekstelling in die Staat of het eigendomsrecht op het schip van een onderdaan van die
Staat zijn voor de hand liggende criteria.’

49 Boonk 1998, p. 86-87.
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dan de rompbevrachter. Met Boonk ben ik daarom van mening dat het in art. 2 en
3 gaat om de teboekstelling in het eigendomsregister. De vraag welke teboekstelling
bepalend is in het kader van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt behandeld in
deel II van dit onderzoek.

3.4 Welk recht is toepasselijk op goederenrechtelijke rechten op niet-teboek-
staande zeeschepen?

Artikel 2 Wet conflictenrecht zeerecht wijst alleen het toepasselijke recht aan voor
teboekstaande zeeschepen. De gewone goederenrechtelijke conflictregels zijn daarom
toepasselijk op de vraag welk recht toepasselijk is op goederenrechtelijke rechten op
niet-teboekstaande zeeschepen. De goederenrechtelijke conflictregel is nu nog ongeco-
dificeerd en luidt dat de lex rei sitae toepasselijk is. In de Memorie van Toelichting50

bij art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is namelijk gesteld:

‘De regel geldt uitsluitend voor teboekgestelde zeeschepen, waaronder in dit verband mede
verstaan worden schepen in aanbouw. Zeeschepen die niet teboekgesteld zijn of kunnen
worden zijn op grond van de algemene regel van Nederlands internationaal privaatrecht
onderworpen aan het recht van de plaats waar het schip zich bevond op het ogenblik
waarop de feiten zich voordeden waarop het ingeroepen recht wordt gebaseerd.’

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat goederenrechtelijke rechten op niet-teboek-
staande schepen worden beheerst door het recht van de staat waar het schip zich
bevond op het moment dat het goederenrechtelijke recht werd gevestigd. Prisse51

sluit zich hierbij aan en stelt ten aanzien van het toepasselijke recht op niet-teboek-
staande schepen:

‘Uit de tekst van art. 2 Wet IPR zee- en binnenvaartrecht kan worden afgeleid dat deze
regel alleen geldt voor teboekgestelde schepen. De memorie van toelichting bevestigt dit
en stelt dat, op grond van algemene regels van Nederlands internationaal privaatrecht,
niet- teboekgestelde schepen zijn onderworpen aan het recht van de plaats waar het schip
zich bevond op het ogenblik dat de feiten zich voordeden waarop het ingeroepen recht wordt
gebaseerd. Hoewel deze regel anders is dan de eerder door de Minister gegeven opvatting
met betrekking tot het ongeschreven internationaal privaatrecht (zie de laatste alinea van
de vorige paragraaf), acht ik deze juist.
De lex rei sitae is immers het uitgangspunt voor de vraag naar het bestaan en de omvang
van zakelijke rechten. De reden om voor een teboekgesteld schip niet de werkelijke verblijf-
plaats te kiezen maar de plaats waar het schip is teboekgesteld als aanknopingspunt te
kiezen, is omdat er aan het zijn van registergoed gevolgen zijn verbonden wat betreft de
vestiging van zakelijke rechten op een schip. Er is een centrale plaats waar deze rechten,
om geldig te kunnen worden gevestigd, worden geregistreerd en waaruit deze rechten ook

50 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 5-6.
51 Prisse 1995, p. 9.
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kenbaar zijn. Als een schip niet is teboekgesteld en dus geen registergoed is, kunnen
zakelijke rechten gevestigd worden zoals op iedere andere roerende zaak. Het ligt derhalve
voor de hand dat voor niet teboekgestelde schepen de algemene leer van toepassing is.
Kort samengevat:
Op zakelijke rechten op niet teboekgestelde schepen is het recht toepasselijk van de plaats
waar het schip zich ten tijde van het ontstaan van dat recht bevond. Indien op een niet
teboekgesteld schip zakelijke rechten worden gevestigd overeenkomstig het recht van het
land waar dat schip zich op dat moment bevindt, blijven deze rechten bestaan, ook als het
schip daarna naar een ander land verplaatst. Dit is echter niet langer dan tot het moment
waarop een rechtsfeit plaatsvindt dat volgens de wet van de nieuwe ligging tot tenietdoening
van deze zakelijke rechten leidt.’52

De opvatting dat goederenrechtelijke rechten op niet-teboekgestelde zeeschepen worden
beheerst door de lex rei sitae is onder meer toegepast in een uitspraak inzake de Oyster
Bay van het Hof Den Bosch van 22 december 1999.53 In de zaak Oyster Bay is tussen
partijen een geschil ontstaan over de eigendom van een schip in aanbouw (casco)
genaamd Oyster Bay. Door Oyster Bay wordt gesteld dat, aangezien er een geldige
Bill of Sale is totstandgekomen tussen de opdrachtgeefster tot de bouw en haarzelf,
gevolgd door eerste registratie van dit schip in het Britse scheepsregister, de eigen-
domsvraag ook voor overdrachtshandelingen verricht in de periode voor de registratie
wordt beheerst door Engels recht, zijnde de United Kingdom Merchant Shipping Act
van 1993. Oyster Bay verwijst voor de onderbouwing van de stelling dat de lex
registrationis toepasselijk is naar art. 2 van de Wet conflictenrecht zeerecht. Het hof
oordeelt dat het schip als een roerende zaak moet worden gekwalificeerd omdat het
schip op het moment dat de Bill of Sale tussen partijen tot stand kwam nog niet was
geregistreerd. Het hof stelt dat naar heersende Nederlandse rechtspraak de eisen voor
en rechtsgevolgen van worden beheerst door het recht van de plaats waar de roerende
zaak zich ten tijde van de beoogde eigendomsoverdracht bevindt. Op het moment
dat het schip verkocht werd, bevond het schip zich in Nederland, zodat Nederlands
goederenrecht van toepassing is op de eigendomsoverdracht.

De algemene goederenrechtelijke conflictregels zullen als gezegd in de toekomst
in de Wet Conflictenrecht Goederenrecht worden opgenomen. Op grond van art. 2
ontwerp-WCG blijft de situatie voor niet-teboekstaande schepen na de inwerkingtreding
van de ontwerp-WCG ongewijzigd in de zin dat de lex rei sitae toepasselijk is op
de goederenrechtelijke rechten op niet-teboekstaande schepen.

52 Zie ook: Asser-Japikse, 2004, nr. 53.
53 Hof Den Bosch 22 december 1999, S&S 2003, 68, NIPR 2000, nr. 111 (Oyster Bay). Zie voor het

conflictenrecht in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht: HR 22 juni 1984, S&S 1984,
72 betreffende de beoordeling naar Nederlands recht van een eigendomsoverdracht tot zekerheid
van een zich in Nederland bevindend nog niet teboekgesteld zeeschip.
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3.5 Welk recht is toepasselijk op de overdracht van een zeeschip?

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt op de vraag wie eigenaar is van een
teboekstaand zeeschip het recht van de staat van teboekstelling als toepasselijk recht
aangewezen. Dit impliceert dat het recht van de staat van teboekstelling bepaalt welke
eisen aan de overdracht van een teboekstaand zeeschip worden gesteld. In art. 2 Wet
conflictenrecht zeerecht wordt de levering niet met zoveel woorden genoemd als een
onderwerp waarop de conflictregel uit dat artikel betrekking heeft. Desondanks moet
worden aangenomen dat ook de wijze van levering wordt beheerst door het recht van
de staat van teboekstelling. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de Toelichting
van de Staatscommissie voor het IPR bij het ontwerp voor de Wet Conflictenrecht
Goederenrecht.54 De Staatscommissie stelt daarin dat voor de vraag of voor de over-
dracht van de eigendom van een zaak of voor de vestiging van een beperkt recht
daarop een titel vereist is, evenals de overige vereisten (leveringshandeling en beschik-
kingsbevoegdheid) een vraag van goederenrecht is, die derhalve door de hoofdregel
van art. 2 wordt bestreken. De lex rei sitae bepaalt ten aanzien van andere zaken dan
teboekgestelde zeeschepen niet alleen of een titel is vereist, maar ook welke vereisten
aan de titel moeten worden gesteld. Analoog hiermee geldt dat de lex rei sitae niet
alleen bepaalt of voor overdracht levering is vereist, maar ook welke vereisten aan
de levering moeten worden gesteld. Ten aanzien van teboekgestelde schepen geldt
dan dat het recht van de staat van teboekstelling zowel toepasselijk is op de vraag
welke vereisten aan de overdracht van de eigendom van een schip en de vestiging
van beperkte rechten op een schip worden gesteld als op de vraag hoe aan de vereisten
moet worden voldaan. De wijze van levering wordt dus ook door het recht van de
staat van teboekstelling bepaald. Deze op zich zelf duidelijke conflictregel kan in
theorie tot problemen leiden bij verkoop van een buitenlands schip naar Nederland
en bij verkoop van een Nederlands schip naar het buitenland. Onduidelijk is dan op
welk moment de overdracht en de overschrijving van het schip precies plaatsvinden.
Indien een schip in staat A teboek staat worden de overdracht en de levering beheerst
door het recht van staat A. Stel dat staat A voor de overdracht levering vereist en
voor de levering de overschrijving van de akte vereist. Indien voor inschrijving van
het schip in het register is vereist dat het schip in eigendom is van een persoon met
de nationaliteit van de registerstaat, moet het schip reeds zijn overgedragen aan de
koper voordat het schip kan worden ingeschreven. Hier geraakt men in een vicieuze
cirkel. Voor de overdracht is overschrijving van de akte vereist en voor de overschrij-
ving is overdracht van het schip vereist.

In de literatuur bestaan er verschillen over de vraag hoe deze problemen dienen
te worden opgelost. Cleveringa55 is van oordeel dat de overdracht van een schip dient
te geschieden in overeenstemming met de eisen van het recht van de staat waar het
schip teboek staat. Voorts meent hij dat feitelijke levering bij verkoop van of naar
het buitenland voldoet. Cleveringa stelt daarover:

54 Zie p. 11 van de Toelichting.
55 Cleveringa 1961, p. 109-111.
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‘Vreemde schepen moeten, als roerende zaken, in beginsel worden geleverd56 op de wijze
als is voorgeschreven door de wet der plaats van levering57; bij gebreke aan inschrijving
hier te lande dus op de wijze, aangegeven in art. 667 BW. Is echter een vreemd schip in
zijn land ingeschreven in een aan het Nederlands scheepsregister soortgelijk register, dan
neemt men aan, dat zijn zakenrechtelijke toestand beoordeeld moet worden naar “de wet
van zijn vlag”58 en dat het dus dienovereenkomstig moet worden geleverd.59 Een vreemd
ingeschreven schip moet dus wordt geleverd overeenkomstig de wet van zijn land. Pas door
zulk een levering kan het Nederlands zijn geworden; een inschrijving in het Nederlandse
register dient dan niet meer voor de levering. Omgekeerd zou naar Nederlands recht een
Nederlands schip slechts rechtsgeldig in vreemde handen geleverd kunnen worden door
overschrijving der leveringsakte, waarna het schip onmiddellijk uitgeboekt zou moeten
worden. Uit art. 318 lid 3 blijkt, dat deze rompslomp dan eenvoudigheidshalve kan worden
ingekrompen tot een enkele uitboeking na inbezitstelling.’60

Molengraaff61is van oordeel dat de levering van een in Nederland teboekstaand schip
aan het buitenland plaatsvindt op de wijze als voorgeschreven voor niet-registergoede-
ren en dus door de enkele overgave. Hij meent dat na die levering de teboekstelling
in Nederland moet worden doorgehaald. Hij stelt daartoe:

‘Dat levering niet kan geschieden door overschrijving van de akte brengt veeleer mede,
dat de gewone regel ten aanzien van roerend goed zijn heerschappij herneemt, de levering
mitsdien geschiedt door enkele overgave van het schip. Waar de bijzondere regel ophoudt,
herkrijgt de algemeene regel zijn kracht. Levering van een Nederlandsch zeeschip hier
te lande aan een vreemdeling geschiedt dus door enkele overgave, waarna doorhaling van
de teboekstelling in het scheepsregister moet plaats hebben, op grond dat het schip de
hoedanigheid van Nederlandsch schip heeft verloren. (…) Wordt een hier te lande teboek-
gesteld schip in het buitenland aan een buitenlander verkocht, dan beslist de toepasselijke
buitenlandsche wet hoe de levering moet plaats hebben. Door overschrijving van de akte
in het Nederlansche scheepsregister kan zij niet geschieden, omdat het schip door de
levering ophoudt een Nederlandsch schip te zijn. Na de levering moet de teboekstelling
worden doorgehaald.’

Van Opstall62 is van mening dat de overdracht pas voltooid is na overschrijving van
de akte in het scheepsregister. Hij schrijft:

56 Naar oud BW werd gesproken van levering in plaats van overdracht, art. 639 OBW.
57 Vergelijk: Van der Meulken 1920, p. 46-94, 226-258; Van Brakel 1953, p. 206; Mulder 1947, p.

136.
58 Deze zij hier kortheidshalve met de registerwet vereenzelvigd; vergelijk hierover echter nader

Frankenstein, II, p. 466. Zie ook Diena 1935, p. 427-437.
59 Zie verder hierover: Kosters 1917, p. 724; Van Brakel 1953, p. 211; Mulder 1947, p. 143. Vergelijk

ook Hof Leeuwarden 20 december 1933, te kennen uit HR 22 juni 1934, NJ 1934, p. 1493 W. 12815.
Vergelijk ook art. 755; Pres. Rb. Middelburg 3 augustus 1956, NJ 1957, nr. 116, S&S 1959, 9.

60 Zie ook: Molengraaff 1928, p. 45; anders: Van Opstall 1932, p. 74 (Van Opstall gaat uit van levering
door overschrijving onder gelijktijdige aangifte van doorhaling).

61 Molengraaff 1928, p. 44-46.
62 Van Opstall 1932, p. 295-296.
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‘Hoe kan in het buitenland de levering van een in Nederland teboekgesteld schip geschie-
den? De lectuur van art. art. 10 A.B. zou tot het volgende antwoord doen concluderen:
door inachtneming van de vormvoorschriften, die ter plaatse, waar men die levering wil
verrichten, daarvoor gelden. Dit zou echter tengevolge hebben, dat door een koopovereen-
komst in Frankrijk afgesloten, het schip van eigenaar zou verwisselen, zonder dat dit uit
de registers zou behoeven te blijken (verg. art. 1138 C.c.). Het komt mij voor, dat de
openbare orde zich hier weer tegen de toepassing van art.. 10 A.B. verzet. Ons stelsel van
scheepsboekhouding laat m.i. ten eenenmale een eigendomsovergang, waarvan niet uit het
register blijkt, niet toe. Ik geloof dus, dat ook een in het buitenland opgemaakte akte van
levering van een hier te lande geboekt schip naar Nederlandsch recht pas effect krijgt,
doordat zij in het scheepsregister wordt overgeschreven.’

Piccardt63 stelt dat in de eerste plaats dat de overdracht van niet-Nederlandse zeesche-
pen die in een vreemd scheepsregister zijn ingeschreven, in beginsel geschiedt volgens
de regels van internationaal privaatrecht met inachtneming van de wet van de vlag.
Hij stelt ten aanzien van de levering na verkoop van een Nederlands zeeschip naar
het buitenland:

‘In beginsel wordt dan de wet van de vlag, dus vooralsnog Nederlands recht toegepast.
Er zal dus in elk geval een akte van verkoop en koop moeten worden opgemaakt (hiervoor
bestaan internationaal gebruikelijke modellen) doch overschrijving daarvan in het scheeps-
register zal niet kunnen geschieden, daar niet de door de rechtbank goedgekeurde verklaring
dat het schip de hoedanigheid van Nederlands schip behoudt, kan worden overlegd (artikel
318 lid 3).
Administratief zou er iets voor te zeggen zijn om de overschrijving in het scheepsregister
desondanks wel te doen plaatsvinden (zoals ook bij binnenschepen geschiedt), doch alleen
als een aangifte tot doorhaling der teboekstelling conform het bepaalde in art. 316 lid 2 is
bijgevoegd, zodat onmiddellijk na de overschrijving tot uitboeking kan worden overgegaan.
Daar deze methode echter in strijd met de wet is, zal in gevallen als hier bedoeld, met
feitelijke levering aan de nieuwe – buitenlandse- eigenaar kunnen worden volstaan waarna
het zeeschip op aangifte van de Nederlandse verkoper hier wordt uitgeboekt (form. 30 S).’

Voor het geval een vreemd schip naar Nederland wordt verkocht, acht Piccardt
eveneens in beginsel de wet van de vlag van toepassing (en wanneer het schip nergens
mocht zijn ingeschreven, zodat het geen vlag heeft, de wet van de plaats van levering).
Hij stelt daarover:

‘Er moet dus in beginsel worden voldaan aan de eisen en formaliteiten gesteld door de
vreemde wet. Is het schip aldus aan de Nederlandse eigenaar geleverd, dan zal de teboek-
stelling in het scheepsregister hier moeten plaatsvinden. Deze teboekstelling heeft dus niets
te maken met de levering, die al anderszins heeft plaatsgevonden, doch dient uitsluitend
om van de consequenties der teboekstelling te kunnen profiteren, of – als men een verplich-
ting tot teboekstelling mocht aannemen – ter voldoening aan die verplichting.’

63 Piccardt 1962, p. 68.
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Mijns inziens dient men in ieder geval aan te nemen dat het schip ten tijde van de
overdracht een registergoed is en blijft. Als men namelijk zou aannemen dat een schip
eerst wordt uitgeschreven, vervolgens wordt overgedragen en daarna wordt ingeschre-
ven is het schip op het moment van de overdracht voor een moment nergens teboek-
gesteld. Bij deze aanname ontstaan problemen van conflictenrechtelijke aard.64 De
levering en overdracht van het schip als niet-registergoed zou dan moeten plaatsvinden
volgens de regels van de lex rei sitae. De vraag is wat er dan gebeurt met een recht
van hypotheek op het schip. Een recht van hypotheek kan immers niet op een niet-
teboekgesteld schip rusten. Moet dit recht van hypotheek volgens het recht van de
staat van oorspronkelijke teboekstelling dan tijdelijk worden omgezet in een pandrecht
volgens de lex rei sitae en vervolgens weer worden omgezet naar een hypotheekrecht
naar het recht van de staat van de nieuwe teboekstelling? Met het oog op het belang
van de financiers bij rechtszekerheid verdient het aanbeveling voor het conflictenrecht
aan te nemen dat een schip tijdens de overdracht een registergoed blijft en dat dienten-
gevolge 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 vervol-
gens feitelijke levering voldoende te achten waar inschrijving in het nieuwe register
pas na de overdracht van het schip mogelijk is.

3.6 Welk recht is toepasselijk op de vraag of een zaak aan boord van het
schip bestanddeel van het schip, scheepstoebehoren of een losse zaak is?

Het antwoord op de vraag welk recht toepasselijk is op de vraag of een zaak bestand-
deel van het schip, scheepstoebehoren of een losse zaak is, is van belang omdat het
zeer wel mogelijk is dat een zaak die naar Nederlands recht bestanddeel is van het
schip in een ander rechtsstelsel wordt aangemerkt als scheepstoebehoren. Voor de
koper van een schip, de leverancier van een zaak aan een schip of degene ten behoeve
van wie een zekerheidsrecht op het schip wordt gevestigd, is het van belang zich te
vergewissen welk recht bepaalt of een zaak bestanddeel, scheepstoebehoren of een
losse zaak is. Bestanddelen volgen namelijk het goederenrechtelijke lot van het schip
en scheepstoebehoren volgen het goederenrechtelijke lot van het schip tenzij er een
afwijkend beding zoals eigendomsvoorbehoud is gemaakt. Losse zaken kennen
daarentegen een eigen goederenrechtelijk statuut dat los staat van de goederenrechtelij-
ke rechten op het schip. De vraag welke zaken bestanddeel van het schip zijn, wordt

64 Zie hierover ook: Ten Wolde 1995, p. 4.



62 3 – Nederlands conflictenrecht voor goederenrechtelijke rechten op zeeschepen

naar Nederlands conflictenrecht gekwalificeerd als een goederenrechtelijke vraag.65

Om deze reden staat in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Behoudens het in art. 3 bepaalde, worden de vragen (…) wat als bestanddeel van het schip
mede voorwerp van die rechten is, beantwoord naar het recht van de staat waar het schip
teboekstond toen het betreffende recht ontstond.’66

Op grond van art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht bepaalt de lex registrationis welke
zaken als bestanddeel onderdeel uitmaken van het zeeschip. Logischerwijs betekent
dit dat de lex registrationis ook bepaalt of een zaak scheepstoebehoren of een losse
zaak is. Indien naar verschillende rechtsstelsels zou moeten worden beoordeeld of
een zaak als bestanddeel, scheepstoebehoren of losse zaak moet worden aangemerkt,
zou een zaak immers tegelijkertijd bestanddeel naar het ene rechtsstelsel zijn en
scheepstoebehoren naar het andere rechtsstelsel. Nu de kwalificaties van bestanddeel,
scheepstoebehoren en losse zaak elkaar uitsluiten, moet worden aangenomen dat de
lex registrationis toepasselijk is op de vraag of een zaak aan boord van een teboek-
staand zeeschip bestanddeel, scheepstoebehoren of een losse zaak is. Van belang is
hierbij dat verbintenisrechtelijke vragen zoals de vraag of bij verkoop van het schip

65 M.V. Polak 1991, p. 637-643.
Zie voor een uitspraak over natrekking van motoren bij een vliegtuig: Hof Den Bosch 15 augstus
2002, S&S 2003, 56. Het hof oordeelt in deze zaak: ‘Naar Nederlands internationaal privaatrecht
worden zakelijke rechten met betrekking tot roerende zaken in beginsel beheerst door de wet van
de oorspronkelijke ligging van roerende zaken, behoudens zakelijke door een ander verkregen rechten
welke rechten worden beheerst door de wet van de nieuwe ligging. Het hof zal dan ook bezien of
naar Engels recht het eigendomsrecht door natrekking is overgegaan op Aerowings.’
En voorts stelt het hof: ‘Volgens de Engelse “doctrine of accession” kan de eigendom van een zaak
overgaan, indien deze zaak deel gaat uitmaken van een andere – principale – zaak. Of naar Engels
recht sprake is van natrekking dient te worden beoordeeld aan de hand van een tweetal maatstaven.
Allereerst dient bekeken te worden of een zaak zijn zelfstandig karakter heeft verloren, wat afhankelijk
is van de mate waarin de zaak met de principale zaak is verbonden. In het onderhavige geval dient
derhalve te worden bekeken in hoeverre een vliegtuigmotor deel uitmaakt van een vliegtoestel en
staat de vraag centraal in hoeverre een vliegtuigmotor gemakkelijk van het vliegtoestel kan worden
gedemonteerd. Dit criterium is overigens niet anders naar Nederlands recht. In de tweede plaats
dient te worden bekeken wat de bedoelingen van partijen zijn geweest ten tijde van het sluiten van
de leaseovereenkomst.’ In r.o. 4.14 merkt het Hof nog ten overvloede op dat: ‘(…) ook indien de
onderhavige vordering beoordeeld dient te worden naar Nederlands recht, van natrekking geen
sprake is. Noch door verkeersopvattingen, zoals uit het vorenstaande voldoende blijkt noch door
hechte verbinding wordt de vliegtuigmotor bestanddeel van het vliegtuig. Zoals uit de verkregen
informatie met name van de KLM voldoende blijkt, wordt de vliegtuigmotor immers niet zodanig
met het vliegtuig verbonden, dat zij daarvan niet tamelijk eenvoudig kan worden afgescheiden en
wel op een dergelijke manier, dat geen (enkele) beschadiging wordt toegebracht aan motor of
vliegtuig.’

66 Ook in de ontwerp-WCG wordt de vraag welke zaken bestanddeel zijn van de hoofdzaak als een
goederenrechtelijke vraag bestempeld. In art. 2 van de ontwerp-WCG is in het eerste bepaald: ‘Het
goederenrechtelijk regime met betrekking tot een zaak wordt beheerst door het recht van de Staat
op welks grondgebied de zaak zich bevindt. Dat recht bepaalt in het bijzonder: (…) b. wat een
bestanddeel van een zaak is;(…)’
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een bepaalde zaak als onderdeel van het schip met het schip is mee verkocht, moeten
worden beantwoord naar het recht dat de koopovereenkomst beheerst.67

Aegis Wisdom
In de Aegis Wisdom-zaak68 is bevestigd dat goederenrechtelijke rechten op losse
zaken aan boord van een schip zoals de bunkers (de brandstof) van een schip, worden
beheerst door de lex registrationis van het schip.

De Aegis Wisdom voer aanvankelijk onder Panamese vlag en behoorde in eigen-
dom toe en werd gereed door Kimon Cia Naveira SA te Pireus, die het schip in
tijdbevrachting had gegeven aan Nakamura Steamship Co. Ltd. te Londen en deze
laatste had het schip in onderbevrachting gegeven aan Transatlantic. Bij overeenkomst
van 27 september 1979 had Transatlantic het schip in tijdbevrachting gegeven aan
Intermodal. In deze overeenkomst staat een rechtskeuze voor het recht van het Ver-
enigd Koninkrijk. De tijdbevrachtingsovereenkomst tussen Transatlantic en Intermodal
eindigt rond 20 november 1979 voortijdig door onmiddellijke opzegging door Inter-
modal. Ten tijde van de opzegging vaart het schip in de Rode Zee en vaart het schip
onder Griekse vlag. In Rotterdam wordt op 5 december 1979 conservatoir vreemdelin-
genbeslag gelegd op de oliebunkers aan boord van het m.s. Aegis Wisdom. Bij
verstekvonnis van 13 februari 1980 veroordeelt de Rechtbank Rotterdam Intermodal
tot betaling aan Seaport en Grainwave van de aan hen verschuldigde bedragen.

In de procedure voor de Hoge Raad69 gaat het om de vraag wie ten tijde van
de beslaglegging eigenaar was van de bunkers. Seaport en Grainwave stellen dat Inter-
modal eigenaar was van de bunkers en dat zij op grond daarvan gerechtigd waren
beslag te leggen op de bunkers aanboord van de Aegis Wisdom. Transatlantic voert
daarentegen aan dat zij ten tijde van de beslaglegging eigenaar van de bunkers was
en dat op grond daarvan geen beslag op de bunkers had kunnen worden gelegd voor
een vordering jegens Intermodal. De rechtbank70 meent dat Panamees recht toepasse-
lijk is op de vraag naar de eigendom van de bunkers. In hoger beroep oordeelt het

67 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 6.; Boonk 1998, p. 77. Overigens verdient het
vermelding dat bij de verkoop van een schip problemen ten aanzien van de vraag welke zaken met
het schip mee in eigendom zijn overgegaan vaak van te voren worden voorkomen. Dit is een gevolg
van het feit dat bij de verkoop van een schip sprake is van professionele partijen die vaak gebruik
maken van de zogenaamde Norwegian Sale Form. In deze Form wordt vermeld dat zaken aan boord
van het schip in eigendom mee overgaan voorzover zij in eigendom van de verkopende scheepseige-
naar zijn. Deze zinsnede werkt als een waarschuwing voor de kopers van het schip dat er een gerede
mogelijkheid is dat niet alle zaken aan boord van het schip in eigendom toebehoren aan de scheeps-
eigenaar. De kopers zullen hiernaar in de praktijk eerst onderzoek instellen alvorens de koopovereen-
komst van het schip te sluiten. Na navraag weten beide partijen dan welke zaken in eigendom worden
overgedragen. De Norwegian Sale Form heet voluit: Norwegian Shipbrokers’ Association’s Memoran-
dum of Agreement for sale and purchase of ships. Adopted by the Baltic and International Maritime
Conference.) paragraaf 7. De tekst van de Norwegian Sale Form is te vinden als bijlage in: Gorton,
Ihre en Sandevärn 1999, p. 383-389.

68 Hoge Raad 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom) cassatie van Hof Den Haag 20 maart
1987, S&S 1987, 73, hoger beroep van Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126.

69 Hoge Raad 17 maart 1989, S&S 1989, 75 (Aegis Wisdom).
70 Rb. Rotterdam 11 mei 1984, S&S 1984, 126.
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hof echter dat Grieks recht toepasselijk is en oordeelt op basis daarvan dat de bunkers
sinds de opzegging van de tijdbevrachtingsovereenkomst door Intermodal eigendom
waren van Transatlantic. Het hof71 stelt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht
de eigendomsovergang en verlies van eigendom van roerende zaken in beginsel
beheerst wordt door de wet van het land waar de zaken zich bevinden. Het hof
vervolgt echter dat in dit geval Grieks recht toepasselijk is omdat de bunkers aan boord
van een onder Griekse vlag varend schip waren. Het hof stelt dat een zeeschip zich
weliswaar afwisselend buiten en binnen de territoriale wateren van verschillende staten
bevindt, maar dat mede gelet op de omstandigheid dat bunkerolie bestemd is om in
het schip te blijven en daar als brandstof wordt gebruikt, het recht van de vlag van
het schip een voldoende duidelijk aanknopingspunt biedt. De Hoge Raad bevestigt
dat de vraag wat de eisen zijn voor eigendomsoverdracht van bunkers aan boord van
een schip worden bepaald door het recht van de staat waar het schip teboek staat.
De Hoge Raad bevestigt eveneens dat in de opzegging van de tijdbevrachtingsovereen-
komst door Intermodal op 20 november 1979 ligt besloten dat het schip op dat moment
werd teruggeleverd aan Transatlantic en dat de bunkers ten tijde van de beslaglegging
op 5 december 1979 nog steeds in eigendom waren van Transatlantic.

Uit deze uitspraak volgt dat op de vraag of de eigendom van bunkers is overgegaan
het recht toepasselijk is van de staat waar het schip teboek stond op het moment dat
de feiten zich voordeden waarop de eigendomsovergang wordt gebaseerd. Mocht de
teboekstelling daarna nog zijn gewijzigd dan moet mijns inziens vervolgens aan de
hand van het recht van de nieuwe staat van teboekstelling nog worden bekeken of
de eigendom van de bunkers is gewijzigd, bijvoorbeeld doordat naar het recht van
de staat van de nieuwe teboekstelling de bunkers bestanddeel zijn van het schip en
als gevolg daarvan zijn nagetrokken bij het schip.

3.7 Welk recht is toepasselijk op de goederenrechtelijk gevolgen van een
eigendomsvoorbehoud?72

3.7.1 Inleiding

In deze paragraaf staat de vraag centraal welk recht toepasselijk is op de goederenrech-
telijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. Het navolgende voorbeeld dient ter
verduidelijking van het onderwerp.

71 Hof Den Haag 20 maart 1987, S&S 1987, 73.
72 Schultz 1955; Cohen Henriquez 1974; Venturini 1974, p. 34-35; Cohen Henriquez, 1980, p. 191-193;

Verheul 1985, p. 54; De Rooij en Polak 1987, p. 161-162; Rutgers 1990, p. 324-330; M.V. Polak
1991, p. 638 e.v.; Van Wechem 1994, p. 179-198; De Ly 1995, p. 329 e.v.; Rutgers, 1996; J.W.
Rutgers 1999a, m.n. p. 87-115; Rutgers 1999b, p. 324; Honnebier 2000; Rutgers 2002, p. 241;
Strikwerda 2002, p. 157-158; Van der Weide 2002, p. 411-412; Wessels en Van Wechem 2002,
p. 41-47.
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Stel dat de eigenaar van een in Panama geregistreerd zeeschip bij een in Duitsland
gevestigd bedrijf navigatieapparatuur koopt. Op de koopovereenkomst is in afwezigheid
van een rechtskeuze Duits recht toepasselijk op grond van art. 4 EVO. Als het schip
in de haven van Rotterdam ligt, wordt de apparatuur daar geleverd. De verkoper levert
de apparatuur onder eigendomsvoorbehoud. Volgens de Nederlandse conflictregel
voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud, die is neergelegd
in art. 92a van Boek 3 BW, worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigen-
domsvoorbehoud bepaald door de lex rei sitae ten tijde van de levering, in dit voor-
beeld dus het Nederlands recht. Vervolgens wordt de apparatuur in Nederland aan
boord van het schip geïnstalleerd. Stel dat naar het volgens het naar ingevolge art.
2 Wet conflictenrecht zeerecht toepasselijke Panamese goederenrecht de navigatieappa-
ratuur als scheepstoebehoren moet worden beschouwd. Naar Nederlands recht heeft
het eigendomsvoorbehoud dan tot gevolg dat de navigatieapparatuur niet wordt
nagetrokken maar in eigendom blijft van de verkoper totdat de koopprijs is voldaan.

Als het schip vervolgens in de haven van Osaka in Japan ligt, wordt door andere
schuldeisers beslag op het schip gelegd teneinde het schip executoriaal te verkopen.
De Duitse leverancier van de navigatieapparatuur doet een beroep op het door hem
bedongen eigendomsvoorbehoud in een poging de apparatuur buiten de executie te
houden. De andere schuldeisers zijn echter van mening dat de eigenaar van het schip
ook eigenaar is geworden van de navigatieapparatuur. Zij doen hierbij een beroep
op het recht van Japan op grond waarvan, naar wij ter wille van het voorbeeld aan-
nemen, het eigendomsvoorbehoud geen goederenrechtelijke werking heeft. De vraag
naar het toepasselijke recht op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-
voorbehoud ten aanzien van zaken aan boord van een schip staat centraal in deze
paragraaf.

Commune conflictregels voor het eigendomsvoorbehoud
Naar Nederlands conflictenrecht worden de verbintenisrechtelijke aspecten van een
eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht dat op grond van het EVO toepasselijk
is op de onderliggende koopovereenkomst. Het Nederlandse recht kende echter lange
tijd geen gecodificeerde conflictregel voor de goederenrechtelijke aspecten van een
eigendomsvoorbehoud. Als gevolg van het ontbreken van een dergelijke gecodificeerde
regel werden in de jurisprudentie verschillende conflictregels gehanteerd.73

3.7.2 Art. 3:92a BW

Sinds 1 december 200274 kent het Nederlandse recht ook een gecodificeerde conflict-
regel voor de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. In art.

73 Vlas en Van der Weide 1995.
74 Besluit van 18 november 2002, Stb. 2002, 561.
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3:92a BW75 is gesteld:

‘1. De goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud worden beheerst door
het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich op het tijdstip van levering
bevindt. Dit laat onverlet de verbintenissen die volgens het op het beding van eigendoms-
voorbehoud toepasselijke recht, daaruit kunnen voortvloeien.
2. In afwijking van de eerste zin van lid 1 kunnen partijen overeenkomen dat de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak
worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van
het eigendomsvoorbehoud voor de schuldeiser gunstiger bepalingen bevat dan het op grond
van het eerste lid toepasselijke recht. De aldus overeengekomen aanwijzing heeft slechts
gevolg indien de zaak daadwerkelijk in de aangewezen staat van bestemming wordt inge-
voerd.’

Uit de tekst van art. 3:92a lid 1 BW blijkt dat de goederenrechtelijke aspecten van
een eigendomsvoorbehoud in beginsel worden beheerst door de lex rei sitae. Op de
precieze invulling van de lex rei sitae wordt hieronder nog nader ingegaan. Indien
het gaat om voor uitvoer bestemde zaken kunnen partijen echter onder voorwaarden
op grond van art. 3:92a lid 2 BW voor de toepasselijkheid van het recht van het land
van bestemming kiezen in plaats van de lex rei sitae ten tijde van de levering.

Ontwerp van de Staatscommissie voor het IPR
De basis van art. 3:92a BW ligt in het advies van de Staatscommissie voor het IPR76

inzake de ontwerp-WCG. De Staatscommissie achtte gezien het bijzondere karakter
van het eigendomsvoorbehoud voldoende reden aanwezig daarvoor een afzonderlijk
artikel op te nemen in de ontwerp-WCG.77 Geoordeeld werd dat geen sprake is van
een zakelijk recht in de klassieke betekenis maar van een contractueel beding dat de
eigendom voorbehoudt tot aan een of meer opschortende voorwaarden is voldaan.
De Staatscommissie stelt daartoe:

‘In de Staatscommissie is vrij uitvoerig stilgestaan bij de vraag welke conflictenregel
passend zou zijn voor de goederenrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud. Het
eigendomsvoorbehoud kan niet worden beschouwd als een “zakelijk recht” in de klassieke
betekenis. Juister is het, te spreken van een beding in een contract of een zakelijke over-

75 Wet van 7 november 2002 tot uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand
bij handelstransacties, Stb. 2002, 545. Zie ook: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, Nr. 3 (MvT).

76 Advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake internationaal goederenrecht van november
1998, p. 16-20.

77 Het door de Staatscommissie voor het IPR voorgestelde artikel voor het eigendomsvoorbehoud kent
nog een derde lid dat luidt:
‘Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op de goederenrechtelijke
gevolgen van leasing van zaken die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland.’
Uit de vergelijking van het artikel uit de ontwerp-WCG en art. 3:92a BW blijkt dat de conflictregels
overeenstemmen met dien verstande dat in de ontwerp-WCG nog een extra artikellid is opgenomen
voor zaken die bestemd zijn voor leasing in het buitenland.
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eenkomst waarbij de eigendom wordt voorbehouden totdat aan zekere voorwaarden zal
zijn voldaan. De vervulling daarvan doet het voorbehoud vervallen en dus de eigendom
overgaan. Bij vergelijking van rechtsstelsels blijkt dat zulke bedingen verschillende goede-
renrechtelijke gevolgen kunnen hebben en dat daaraan ook verschillende goederenrechtelijke
grenzen kunnen worden gesteld. Vergelijk art. 92 Boek 3 BW, Parlementaire Geschiedenis
p. 388; Kreuzer, RCADI 1996, tome 259, p. 235-243, 256-259.’

Uit het advies van de Staatscommissie blijkt dat voor het commune conflictenrecht
de toepassing van de gewone goederenrechtelijke conflictregel op het eigendomsvoor-
behoud niet functioneel wordt geacht. De reden hiervoor is dat het eigendomsvoorbe-
houd geen zakelijk recht is maar een beding in een overeenkomst waarbij de eigendom
wordt voorbehouden totdat aan zekere voorwaarden zal zijn voldaan. Om dezelfde
reden wijst ook art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet het toepasselijke recht aan
op de goederenrechtelijke aspecten van een eigendomsvoorbehoud op een teboekstaand
zeeschip.

De reden dat de conflictregel voor het eigendomsvoorbehoud, in tegenstelling tot de
rest van de ontwerp-WCG, al tot wet is geworden, is gelegen in invoering van de
Europese richtlijn van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstanden
bij handelstransacties.78 Art. 3:92a BW maakt namelijk onderdeel uit van de imple-
mentatie van deze richtlijn. De noodzaak van art. 3:92a is niet onomstreden. De Raad
van State adviseerde namelijk art. 3:92a BW niet op te nemen in het wetsvoorstel
betreffende de uitvoering van richtlijn betalingsachterstand bij handelstransacties omdat
de Raad van State de noodzaak daartoe niet ziet. De Raad van State79 stelt daartoe:

‘Uit de memorie van toelichting blijkt dat art. 92a niet nodig is voor een correcte en
volledige implementatie van art. 4 van de Richtlijn. In de memorie van toelichting wordt
het opnemen van een conflictenregeling beargumenteerd met te wijzen op het tot dusver
ontbreken van een specifieke wettelijke regeling en het feit dat men in de rechtsraak
verschillende benaderingen tegenkomt. Hieruit blijkt evenwel niet tot welke concrete
problemen dit in de rechtspraak heeft geleid die zouden nopen tot het vooruitlopen op een
bepaald onderdeel van een toekomstige wettelijke regeling van het internationaal privaat-
recht betreffende het goederenrecht. De Raad adviseert het voorgestelde art. 92a niet in
het wetsvoorstel op te nemen.’

78 Richtlijn 2000/35/EG van het Europese parlement en de raad van 29 juni 2000, betreffende bestrijding
van betalingsachterstanden bij handelstransacties. PbEG 2000, L 200/35. De richtlijn is op 8 augustus
2000 in werking getreden. De richtlijn beoogt dus betalingsvoorschriften voor handelstransacties
in de lidstaten te uniformeren teneinde de werking van de interne markt te stimuleren. Deze richtlijn
is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties. De richtlijn verplicht
de lidstaten te bewerkstelligen dat het nationale recht een vorm van een eigendomsvoorbehoud kent.
Ook moet worden geregeld dat een eigendomsvoorbehoud kan worden ingeroepen wanneer het
volgens de regels van internationaal privaatrecht geldig is bedongen naar buitenlands recht. Zie onder
meer: Rinkes 2005.

79 Advies van de Raad van State van 28 januari 2002 en nader rapport van 20 februari 2002, gepubli-
ceerd bij: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, B.
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De minister meent evenwel dat de noodzaak voor art. 92a van Boek 3 BW wel
aanwezig is. De minister80 stelt in zijn reactie:

‘Artikel 4 legt Nederland – kort gezegd – de verplichting op om, als een eigendomsvoor-
behoud is bedongen, ervoor te zorgen dat in overeenstemming met het nationale rechtstelsel
dat volgens Nederlands internationaal privaatrecht van toepassing is, de verkoper eigenaar
blijft van de goederen totdat de prijs volledig is betaald. Wil Nederland naar behoren aan
die verplichting voldoen, dan moet vaststaan naar welk rechtsstelsel het Nederlandse
internationaal privaatrecht ter zake van de goederenrechtelijke aspecten van het eigendoms-
voorbehoud verwijst.’

Hieruit blijkt dat de richtlijn in ieder geval niet voorschrijft hoe de conflictregel voor
de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud dient te luiden.
Evenmin schrijft de richtlijn voor dat voor alle gevallen dezelfde conflictregel dient
te gelden. De richtlijn verbiedt met name niet om voor zaken aan boord van een schip
een andere conflictregel op te stellen dan voor andere zaken. Aan de hand van de
ratio en het toepassingsgebied van de richtlijn en de parlementaire geschiedenis van
art. 3:92a BW zal worden onderzocht of art. 3:92a BW ook toepasselijk is op teboek-
staande zeeschepen en of de conflictregel uit dit artikel het bijzondere karakter van
het zeeschip voldoende erkent.

3.7.3 Toepassing van art. 3:92a BW op het zeeschip

Inleiding
Partijen kunnen op grond van art. 3:92a lid 2 overeenkomen dat de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden
beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van
het eigendomsvoorbehoud voor de schuldeiser gunstiger bepalingen bevat dan de lex
rei sitae ten tijde van de levering. Door deze regel kunnen problemen van conflit
mobile of Statutenwechsel worden vermeden.81 Deze uitzonderingsbepaling kan dus
worden toegepast op lading aan boord van een schip. De uitzonderingsbepaling is
echter niet van toepassing op zaken aan boord van een schip die niet voor uitvoer
zijn bestemd maar bedoeld zijn aan boord van het schip te blijven, zoals navigatieappa-
ratuur. Het toepasselijke recht op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendoms-
voorbehoud met betrekking tot zaken aan boord van een schip die niet voor uitvoer
zijn bestemd, wordt dus aangewezen door de hoofdregel uit art. 3:92a lid 1. Op grond
van deze conflictregel is de lex rei sitae toepasselijk op de goederenrechtelijke gevol-
gen van een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot zaken aan boord van een schip.

80 Kamerstukken II 2001/02, 28 239, nr. 3, p. 6-7.
81 Advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake internationaal goederenrecht, november 1998,

p. 20.
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De toepasselijkheid van de lex rei sitae op zaken aan boord van een zeeschip roept
de vraag op of deze conflictregel tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresultaat
leidt of dat een bijzondere zeerechtelijke conflictregel is vereist. Aan de hand van
het aan het begin van deze paragraaf gegeven voorbeeld zal een antwoord worden
gegeven op deze vraag.

Welk moment is bepalend ter aanwijzing van het toepasselijke recht bij wijziging van
de situs?
Ter vaststelling van het toepasselijke recht dient in de eerste plaats te worden bepaald
welk moment beslissend is ter bepaling van het daarop toepasselijke recht. Uit art.
3:92a lid 1 BW blijkt dat het tijdstip van levering van de zaak bepalend is voor de
aanwijzing van de lex rei sitae. Onder het moment van levering moet worden verstaan
het moment dat de zaak in de macht van de verkrijger komt, zo blijkt uit de Memorie
van Toelichting82 bij art. 3:92a BW. Het moment waarop het beding is gemaakt, is
dus niet bepalend. In het door de Staatscommissie voorgestelde artikel in de ontwerp-
WCG was dit niet met zoveel woorden bepaald maar op advies van de Raad van
State83 is in art. 3:92a BW wel opgenomen dat het moment van levering bepalend is.

Statutenwechsel of conflit mobile
Omdat een roerende zaak zich over landsgrenzen heen kan verplaatsen, is het mogelijk
dat volgens de lex rei sitae ten tijde van de levering van de zaak het gemaakte eigen-
domsvoorbehoud wel goederenrechtelijke werking heeft maar volgens de lex rei sitae
ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud het eigendomsvoorbehoud
geen goederenrechtelijke werking heeft. De vraag rijst dan welk recht bepaalt wat
de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud zijn. Bij de behande-
ling van art. 3:92a BW door de vaste commissie voor justitie in de Eerste Kamer84

zijn vragen gesteld met betrekking tot dit probleem van het conflict mobile. In de
nota naar aanleiding van het verslag85 worden onder verwijzing naar het advies van
de Staatscommissie IPR deze vragen als volgt beantwoord:

‘1. Wanneer in Nederland een zaak geveild wordt, die zich op dat moment in België bevindt,
maar aan de koper zal worden overhandigd in Nederland, worden de goederenrechtelijke
gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door Nederlands recht, ervan uitgaand
dat de levering door de overhandiging geschiedt.
2. Wanneer in het genoemde geval de zaak door de Nederlandse koper wordt opgehaald
in België, worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud – zolang
de zaak zich in België bevindt – beheerst door Belgisch recht, wederom ervan uitgaand
dat de levering door de overhandiging geschiedt. Wanneer de zaak vervolgens op Neder-
lands grondgebied komt, doet zich een verandering van aanknopingspunt (zogenaamd conflit

82 Kamerstukken II 2001/02, 28 239, p. 7 (MvT).
83 Advies van de Raad van State van 28 januari 2002 en nader rapport van 20 februari 2002, gepubli-

ceerd bij: Kamerstukken II 2001/02, 28 239, B.
84 Kamerstukken I 2002/03, 28 239, nr. 16, p. 2.
85 Kamerstukken I 2002/03, 28 239, nr. 161, p. 3.
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mobile) voor. De plaats van ligging verandert. Aangenomen moet worden dat de inhoud
van de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud vanaf het moment dat
het goed in Nederland is, wordt beheerst door het Nederlandse recht. Die inhoud stemt
overeen met die welke die gevolgen hadden naar Belgisch recht, dat wil zeggen het recht
van het eerdere land van ligging, behoudens voor zover dit onverenigbaar is met het
Nederlandse recht. (…)
3. Wanneer in het genoemde geval de zaak vervolgens toch in België blijft, is Belgisch
recht van toepassing. Het bepalende tijdstip is het tijdstip van levering.
(…)
6. Wanneer in het laatstgenoemde geval de toonderstukken na de levering naar een Bel-
gische bank worden overgebracht om daar in bewaring te blijven, geldt – zolang de stukken
in Nederland liggen – hetzelfde als onder 4. Doorslaggevend zijn de plaats en het tijdstip
van de levering. Worden de stukken vervolgens naar België overgebracht, dan doet zich
een zelfde verandering van aanknopingspunten voor als onder 2. is beschreven. De inhoud
van de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud wordt, vanaf het moment
dat de stukken zich in België bevinden, beheerst door het Belgische recht. Die inhoud stemt
overeen met die welke deze gevolgen hadden naar Nederlands recht, dat wil zeggen het
recht van het eerdere land van ligging, behoudens voor zover dat onverenigbaar is met
het Belgische recht.
7. Wanneer een Nederlandse fabrikant een machine verkoopt aan een Duitse koper, die
de machine laat afleveren bij een onderneming in Nederland omdat deze onderneming de
machine huurt van de koper, mag worden verondersteld dat de levering geschiedt door
de aflevering van de machine bij de onderneming in Nederland. De plaats van levering
bevindt zich in Nederland, zodat op de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoor-
behoud Nederlands recht van toepassing is.
8. Wanneer in het laatstgenoemde geval de koopprijs in termijnen wordt voldaan, geldt
hetzelfde als hiervoor onder 5. is opgemerkt.
9. Wanneer een Duitse eigenaar en verhuurder een machine verkoopt aan een Nederlandse
leasemaatschappij en de machine gebruikt wordt door de lessee/gebruiker, die de machine
verplaatst van zijn Duitse naar zijn Nederlandse vestiging, geldt – zolang de machine zich
op Duits grondgebied bevindt – hetzelfde als onder 4. is opgemerkt. De plaats en het tijdstip
van levering zijn bepalend voor het toepasselijke recht. Dat is in dit geval het Duitse recht.
Wordt de machine na de levering naar Duitsland verplaatst, dan geldt wederom hetgeen
onder 2. is uiteengezet ten aanzien van de verandering van aanknopingspunt.’

Als we nu terugkeren naar het voorbeeld dat is gegeven aan het begin van deze
paragraaf geldt daarvoor het volgende. De koopovereenkomst wordt beheerst door
Duits recht. De verbintenisrechtelijke aspecten van het eigendomsvoorbehoud worden
daarom beheerst door Duits recht. De navigatieapparatuur is onder eigendomsvoor-
behoud geleverd in Nederland. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms-
voorbehoud worden op grond van art. 3:92a daarom in beginsel beheerst door Neder-
lands recht. Het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen terwijl het schip met de
navigatieapparatuur in Japan ligt. Uit de bovengenoemde nota van antwoord blijkt
welk recht toepasselijk is op de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoor-
behoud ingeval van een conflit mobile. De goederenrechtelijke gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud worden – zolang de zaak zich in Nederland bevindt – beheerst
door Nederlands recht. De inhoud van de goederenrechtelijke gevolgen van het
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eigendomsvoorbehoud wordt vanaf het moment dat het goed in Japan is, beheerst
door het Japanse recht. Die inhoud stemt overeen met die welke die gevolgen hadden
naar Nederlands recht, behoudens voor zover dit onverenigbaar is met het Japanse
recht. Indien het Japanse recht geen goederenrechtelijk gevolg aan een eigendomvoor-
behoud toekent, heeft de onbetaalde verkoper zijn eigendomsrecht op de geleverde
zaak dus verloren. De vraag is nu of dit verwijzingsresultaat nu niet ondoelmatig en
onrechtvaardig is

De situatie waarin de situs van een zaak wijzigt, doet zich niet alleen voor bij
zaken aan boord van schepen maar kan zich ten aanzien van alle roerende zaken
voordoen. Indien de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
onverenigbaar zijn met de nieuwe lex rei sitae kan de verkoper zijn voorbehouden
eigendom niet inroepen jegens derden. Nu het doel van een eigendomsvoorbehoud
is de onbetaald gebleven verkoper te beschermen, is dit verwijzingsresultaat van de
lex rei sitae-regel niet rechtvaardig en doelmatig. De vraag rijst daarom of er voor
de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud een betere conflictregel
voor handen is.

3.7.4 Toepassing van de lex causae van de overeenkomst op het eigendomsvoor-
behoud

Rutgers86 pleit ter oplossing van het conflit mobile probleem voor de toepassing van
de lex contractus op de goederenrechtelijk aspecten van het eigendomsvoorbehoud.
Een wisseling van de situs heeft dan geen invloed meer op het toepasselijke recht
op de goederenrechtelijke aspecten van een eigendomsvoorbehoud. Deze verwijzings-
regel voldoet aan de doelstelling van het eigendomsvoorbehoud luidende dat de
onbetaald gebleven verkoper beschermd dient te worden. De onbetaalde verkoper weet
in dat geval namelijk welk recht toepasselijk is op het door hem gemaakte eigendoms-
voorbehoud en hoeft niet te vrezen voor de gevolgen van een wijziging van het
toepasselijke recht als gevolg van het verplaatsen van het schip. Uiteraard loopt de
leverancier nog wel het gevaar dat zijn eigendomsvoorbehoud geen werking toekomt
indien volgens de lex registrationis van het schip natrekking plaatsvindt als de gelever-
de zaak volgens de lex registrationis als bestanddeel van het schip wordt aangemerkt.

Het belangrijkste bezwaar dat tegen de toepasselijkheid van de lex contractus op
de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud wordt aangevoerd,
luidt dat het geen recht doet aan de belangen van derden.87 Mede-schuldeisers die
het schip willen executeren in een staat volgens welk recht een eigendomsvoorbehoud
geen goederenrechtelijke werking heeft, kunnen bij toepasselijkheid van de lex causae
namelijk worden overvallen door een rechtsfiguur met goederenrechtelijke gevolgen
als die goederenrechtelijke gevolgen niet bestaan volgens de lex rei sitae.

86 Rutgers 1999a; Rutgers 1999b.
87 Franx 2000, p. 396-406.
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Tegen de toepasselijkheid van de lex causae van de overeenkomst op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van zaken aan boord
van een zeeschip bestaat ook een bezwaar van praktische aard. Aan boord zullen zich
in de regel namelijk vele verschillende zaken bevinden die zijn geleverd op grond
van koopovereenkomsten die waarschijnlijk door verschillende rechtsstelsels worden
beheerst. Bij executie van het schip zou de toepasselijkheid van de lex causae van
de overeenkomst op de goederenrechtelijke gevolgen van de verschillende eigendoms-
voorbehouden er dan toe leiden dat onderzoek noodzakelijk is naar de inhoud van
al die verschillende rechtsstelsels. De toepasselijkheid van één rechtsstelsel op de
goederenrechtelijke gevolgen van de eigendomsvoorbehouden met betrekking tot alle
zaken aan boord leidt in dat geval tot een veel praktischer resultaat.

3.7.5 Toepassing van de lex registrationis op het eigendomsvoorbehoud

In het conflictenrecht voor goederenrechtelijke rechten op teboekstaande zeeschepen,
zoals neergelegd in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht, wordt de plaats van ligging
ingevuld door middel van de plaats van registratie van het schip teneinde een stabieler
aanknopingspunt te hebben dan de situs. De vraag die hier logischerwijs uit voortvloeit,
luidt of het aanbeveling verdient op de goederenrechtelijke aspecten van het eigen-
domsvoorbehoud ook de lex registrationis toe te passen.

Een voordeel van de toepasselijkheid van de lex registrationis is immers dat het
verplaatsen van het schip geen invloed heeft op het toepasselijke recht. Mits het schip
niet in een ander register wordt teboekgesteld, blijven de goederenrechtelijke gevolgen
van een eigendomsvoorbehoud op zaken aan boord van een schip beheerst door
hetzelfde recht. Doordat bij een schip de lex registrationis een stabieler aanknopings-
punt is dan de lex rei sitae dient het de belangen van de onbetaalde verkoper beter.
De toepasselijkheid van de lex registrationis heeft in de tweede plaats als voordeel
dat het, in tegenstelling tot de lex causae, kenbaar is voor derden. In de derde plaats
geldt als argument voor de toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelij-
ke gevolgen van eigendomsvoorbehouden dat verschillende zaken aan boord worden
beheerst door hetzelfde recht, ongeacht het op de verschillende koopovereenkomsten
toepasselijke recht. Dit biedt een praktische oplossing in geval van executie van een
schip. Toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen van
een eigendomsvoorbehoud heeft tenslotte als voordeel dat de vraag of een zaak
bestanddeel of scheepstoebehoren is en de vraag of een eigendomsvoorbehoud de
natrekking van scheepstoebehoren voorkomt naar hetzelfde recht worden beoordeeld.

Een bezwaar tegen de toepasselijkheid van de lex registrationis is echter wel dat
de leverancier niet altijd zal weten waar het schip waar zijn zaak aan boord wordt
gebracht, is geregistreerd. De kans dat de leverancier ook op de hoogte zal zijn van
de inhoud van de lex registrationis is bovendien nog kleiner.
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3.7.6 Samenvatting en conclusie ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud

Samenvattend geldt in de eerste plaats dat bij toepassing op zaken aan boord van een
schip die niet voor uitvoer zijn bestemd de lex rei sitae-regel uit art. 3:92a lid 1 BW
de belangen van de onbetaald gebleven verkoper onvoldoende beschermt. In de tweede
plaats is gebleken dat de toepassing van de lex causae op de goederenrechtelijke
gevolgen van een eigendomsvoorbehoud geen goed alternatief is omdat dan ten eerste
de belangen van derden in het gedrang komen en ten tweede de toepassing niet
praktisch is ingeval van vele verschillende zaken die elk door een ander rechtsstelsel
worden beheerst. Ten aanzien van zaken aan boord van een zeeschip gaat mijn
voorkeur daarom uit naar de toepasselijkheid van de lex registrationis op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud. De toepasselijkheid van de lex
registrationis biedt voor zowel de scheepseigenaar als de onbetaald gebleven leveran-
cier het voordeel dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
niet afhangen van de plaats waar het schip zich bevindt. Daarnaast zorgt de toepasse-
lijkheid van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigen-
domsvoorbehoud 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 eigendomsvoorbehoud zijn.

Het enige bezwaar tegen de toepasselijkheid van de lex registrationis 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 toepas-
selijkheid 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 registrationis. Dat recht
bepaalt immers of de door hem geleverde zaken worden nagetrokken. De vraag is
dan of art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht aangepast dient te worden in de zin dat
het ook toepasselijk wordt op de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoor-
behoud of dat daarvoor een afzonderlijke bepaling gecreëerd moet worden. In aanslui-
ting bij het advies van de Staatscommissie voor het IPR inzake de ontwerp-WCG
pleit ik ervoor de Wet conflictenrecht zeerecht aan te vullen 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.’
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3.8 Welk recht is toepasselijk op een retentierecht op een zeeschip?88

3.8.1 Inleiding89

Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een zeerechtelijk verdrag dat het
retentierecht op zeeschepen internationaal eenvormig regelt. Het is geen partij bij het
Brussels verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 1926,90 het
Brussels verdrag inzake scheepshypotheken en scheepsvoorrechten van 196791 is
niet in werking getreden en het is evenmin (nog) partij bij het Geneefs verdrag inzake
scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993.92

88 Magnus 1974, p. 440-449. Magnus pleit voor de toepassing van de lex contractus, slechts indien
een contractuele verhouding tussen partijen geheel ontbreekt is de lex rei sitae toepasselijk; Rutgers
2000, p. 283; Struycken 2000, p. 899; Rutgers 2002, p. 241; Strikwerda 2002, p. 158; Van Mierlo,
Mijnssen en Van Velten 2003, p.425-451.

89 Een retentierecht kan zowel uit de wet voortvloeien als door partijen contractueel worden overeen-
gekomen. Alleen het wettelijk retentierecht heeft goederenrechtelijke kenmerken en gezien het
onderwerp van dit deel wordt hieronder ook alleen die vorm van het retentierecht besproken.
Naar Nederlands recht is een retentierecht het recht van een ander dan de eigenaar van een zaak
om afgifte te weigeren van die zaak die men onder zich heeft. In de meeste gevallen zal dit de
scheepsbouwer dan wel de scheepsreparateur zijn. Het retentierecht dat de vervoerder eventueel
op de lading van het schip heeft, valt dus buiten dit bestek omdat het in dit onderzoek alleen gaat
om het retentierecht op het schip zelf.

90 Zie voor de tekst van het verdrag: International Transport Treaties. Partij bij het verdrag van 1926
zijn: Algerije, Argentinië, België, Brazilië, Democratische Republiek Congo, Cuba, Frankrijk, Haïti,
Hongarije, Iran, Italië, Libanon, Luxemburg, Madagaskar, Monaco, Polen, Portugal, Roemenië, Syrië,
Turkije, Uruguay, Zaïre en Zwitserland. Zie: International Transport Treaties en www.comitemari-
time.org; geraadpleegd in september 2005. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.

91 Het verdrag van 1967 is niet in werking getreden. Zie voor de tekst van het verdrag van 1967:
International transport Treaties of: Tetley, 1998, p. 1420-1428. De volgende Staten hebben het
verdrag geratificeerd: Denemarken, Marokko, Noorwegen, Syrië, Vanuatu en Zweden. In art. 6 van
het Brussels verdrag van 1967 is bepaald: ‘1. Each Contracting State may grant liens or rights of
retention to secure claims other than those referred to in Article 4. Such liens shall rank after all
maritime liens set out in Article 4 and after all registered mortgages and “hypothèques” which
comply with the provisions of Article 1; and such rights of retention shall not prejudice the enforce-
ment of maritime liens set out in Article 4 or registered mortgages or “hypothèques” which comply
with the provisions of Article 1, nor the delivery of the vessel to the purchaser in connection with
such enforcement.
2. In the event that a lien or right of retention is granted in respect of a vessel in possession of:
(a) a shipbuilder, to secure claims for the building of the vessel, or
(b) a ship repairer, to secure claims for repair of the vessel effected during such possession, such
lien or right of retention shall be postponed to all maritime liens set out in Article 4, but may be
preferred to registered mortgages or “hypothèques”. Such lien or right of retention may be exercis-
able against the vessel notwithstanding any registered mortgage or “hypothèque” on the vessel,
but shall be extinguished when the vessel ceases to be in the possession of the shipbuilder or ship
repairer, as the case may be.’

92 International Convention on Maritime Liens and Mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag: International Transport Treaties. Partij bij dit verdrag zijn: Equador, Estland,
Monaco, Nigeria, Oekraïne, Rusland, Spanje, St. Vincent en de Grenadines, Syrië, Tunesië en
Vanuatu. China en Mexico hebben het verdrag van 1993 niet geratificeerd maar hebben hun nationale
recht aan het verdrag aangepast. In art. 25 van de Maritime Code van de Volksrepubliek China van
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Het Nederlandse materiële recht ten aanzien van het retentierecht op zeeschepen
is gebaseerd op het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965.93 Aan het begin van dit
hoofdstuk is uiteengezet dat de toepassing van het Nederlandse materiële recht tot
een impasse leidt indien een recht van retentie wordt uitgeoefend op een schip terwijl
andere crediteuren het schip wensen te executeren. De vraag is nu wanneer Nederlands
recht toepasselijk is.

Het toepasselijke nationale recht wordt aangewezen door conflictregels. De vraag
is welke conflictregels het toepasselijke recht op een retentierecht op een schip
aanwijzen. Onder zakelijke rechten als bedoeld in art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht
vallen niet alleen het recht van hypotheek en van vruchtgebruik maar ook, zoals blijkt
uit art. 197 van Boek 8 BW, de voorrechten uit art. 211 en art. 217 lid 1 onder b Boek
8 BW.94 Het retentierecht valt niet onder de in art. 211 en 217 lid 1 onder b genoem-
de voorrechten waaraan zaaksgevolg is toegekend. Hieruit volgt dat de conflictregel
uit art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht niet het toepasselijke recht aanwijst op een
retentierecht op een zeeschip. De conclusie dat de algemene goederenrechtelijk
conflictregel niet het toepasselijke recht op een retentierecht aanwijst, wordt onder-
steund door het feit dat ook in de ontwerp-WCG het retentierecht niet onder de
algemene verwijzingsregel uit art. 2 ontwerp-WCG valt maar dat daarvoor op advies
van de Staatscommissie een bijzondere conflictregel is opgenomen in art. 4 ontwerp-
WCG. 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.

In de regel zal een werf in de overeenkomst een rechtskeuze opnemen voor het
recht van de staat waarin de werf zich bevindt. In de Algemene Werfvoorwaarden
van de Vereniging Nederlandse scheepsbouw Industrie (VNSI) is bijvoorbeeld bepaald
dat de overeenkomst tussen de werf en de opdrachtgever wordt beheerst door Neder-

1993 is bepaald: ‘A maritime lien shall have priority over a possessory lien, and a possessory lien
shall have priority over a ship mortgage.
A possessory lien referred to in the preceding paragraph means the right of a ship builder or repairer
to secure the cost of building or repairing the ship by means of detaining the ship in his posession
when the other party to the contract fails in the performance thereof. A possessory lien shall be
extinguished when the ship builder or repairer no longer possesses the ship he has built or repaired.’
Zie voor literatuur over het verdrag van 1993: Alcantara 1996, p. 219-232;. Berlingieri 1993b;
Berlingieri 1995, p. 57-76; Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307 en Wersel 1996.

93 Nederland heeft het verdrag ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet van 3 juli
1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24 juni 1982 in
werking getreden, NIPR 1990, 095. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in
werking getreden. Zie voor de tekst van het verdrag en het eerste protocol: International Transport
Treaties of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in september 2005. Partij bij dit verdrag zijn
Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Oostenrijk en Zwitserland.
Duitsland en België zijn met name dus geen partij.

94 Boonk 1998, p. 77. Boonk stelt: ‘Van belang is dat onder zakelijke rechten ook worden begrepen
de voorrechten waaraan ‘droit de suite’ of goederenrechtelijk gevolg is toegekend; zie art. 8:197
BW.’
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lands recht.95 In dat geval leiden de lex causae en de lex rei sitae beide naar het
Nederlandse recht. Indien de lex causae en de lex rei sitae echter naar verschillende
rechtsstelsels verwijzen, dient bepaald te worden of het naar de lex causae bestaande
retentierecht te gelde kan worden gemaakt volgens de lex rei sitae. De grote econo-
mische belangen in de zeescheepvaart vragen om een snelle beslissing omtrent de
geldigheid van een retentierecht. De vraag is daarom of de toepasselijkheid van twee
verschillende rechtstelsels op een retentierecht op een schip niet te tijdrovend is voor
een procedure in kort geding. De vraag is dus of art. 4 ontwerp-WCG wel voldoende
rekening houdt met het commerciële karakter van het zeeschip.

3.8.2 Kwalificatie van het retentierecht

Een retentierecht wordt niet in elk rechtsstelsel hetzelfde gekwalificeerd. Dit komt
doordat het retentierecht zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke eigen-
schappen heeft. Een retentierecht vloeit namelijk enerzijds voort uit een verbintenis-
rechtelijke verhouding maar is anderzijds een verweermiddel tegen revindicatie. Als
gevolg van dit hybride karakter zijn verschillende conflictregels mogelijk. De conflict-
regel uit art. 4 ontwerp-WCG neemt dit tweezijdige karakter van het retentierecht
in ogenschouw terwijl het hieronder opgenomen art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht
met betrekking tot het retentierecht op de lading van een schip van een goederenrechte-
lijke kwalificatie uitgaat. In het Duitse recht wordt het retentierecht onderscheiden
in een ‘schuldrechtliches Zurückbehaltungsrecht’, welke wordt beheerst door de lex
causae, en een ‘dingliches Zurückbehaltungsrecht’, welke wordt beheerst door de lex
rei sitae.96

3.8.3 Art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht is alleen toepasselijk op een retentierecht
op de lading

In tegenstelling tot voor het retentierecht op het schip kent het Nederlandse conflicten-
recht wel een gecodificeerde verwijzingsregel voor het retentierecht op de lading van
een schip. In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht is in de aanhef en onder a bepaald:

‘Ongeacht het op de overeenkomst tot vervoer van zaken toepasselijke recht, is het recht
van de Staat waarin de haven gelegen is, waar de zaken ter lossing worden aangevoerd
van toepassing op vragen:
a. of, en in hoeverre, de vervoerder een recht van retentie op de zaken heeft.’

95 Zie art. 17.2 van de Algemene werfvoorwaarden gedeponeerd door de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie (VNSI) ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, op 10
april 2000.

96 Stoll 1996, nr. 279-281.
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In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht wordt het recht van de loshaven, als invulling
van de lex rei sitae, aangewezen als het toepasselijke recht op een retentierecht op
de lading. De reden om alleen de lex rei sitae toepasselijk te achten in plaats van (ook)
de lex causae van de onderliggende overeenkomst blijkt uit de Memorie van Toelich-
ting97 bij art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht. In de Memorie van Toelichting is ge-
steld:

‘Dit artikel (dat voor het internationaal privaatrecht het complement vormt van art. 8.5.2.59
en 8.5.2.64 en 65) geeft een zelfstandige en voor de hand liggende regel voor enkele
processuele kwesties. Het beoogt chicaneren te ontmoedigen en een snelle beantwoording
te verzekeren van vragen waarmee grote belangen gemoeid kunnen zijn.
De door deze bepalingen geregelde onderwerpen vallen als processuele vraagstukken, zo
mag men wel aannemen, buiten het domein van het eigenlijke vervoer en dus buiten dat
van art. 4, vierde lid, van het Verdrag van Rome van 19 juli 1980 en zelfs, ingevolge art.
1, lid 2 aanhef en onder h daarvan, geheel buiten dit Verdrag.’

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat gekozen is voor de toepasselijkheid van
het recht van de loshaven, zijnde een invulling van de lex rei sitae, om redenen van
praktische aard. Door de toepasselijkheid van het recht van de loshaven is het namelijk
voor de rechter mogelijk snel een oordeel te geven over de rechtmatigheid van een
retentierecht. De rechter kan zijn eigen recht toepassen zonder een naar vreemd recht
bestaand retentierecht te hoeven assimileren. Een dergelijke snelle beslissing is voor
de scheepvaart noodzakelijk in verband met de grote belangen die er mee zijn gemoeid.
Het langer vasthouden van de lading dan noodzakelijk kost eenvoudigweg geld.

Als gezegd heeft art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht alleen betrekking op het
retentierecht op de lading, niet op het schip zelf. Hieronder zal worden onderzocht
welke conflictregel geldt voor het retentierecht op het zeeschip zelf en of deze conflict-
regel voldoet aan de eisen die het zeeschip aan het conflictenrecht stelt.

3.8.4 Ongecodificeerde conflictregel voor het retentierecht

Bij gebrek aan een gecodificeerde conflictregel voor het retentierecht dient de geldende
conflictregel te worden afgeleid uit het commune internationaal privaatrecht. Vanwege
het (gedeeltelijk) goederenrechtelijk karakter van het retentierecht speelt de lex rei
sitae van ouds een belangrijke rol voor het retentierecht.98 Aanvankelijk werd in

97 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 12.
98 Van Galen, Van Apeldoorn Berends 1998, p. 141-142; Kosters 1917, p. 721-722; Vlas en Van der

Weide 1995. Zie ook conclusie AG Strikwerda, bij HR 7 januari 2000, NJ 2001, 406 m.nt. ThMdB
(Leyland/DAF) sub. 15.
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de jurisprudentie op een retentierecht ofwel de lex rei sitae toegepast99 ofwel een
combinatie van de lex contractus en de lex rei sitae.100

De rechtbank en het hof in de zaak Leyland DAF/De Rooy101

In de zaak De Rooy/Leyland DAF102 liggen de feiten als volgt. De Rooy heeft een
overeenkomst gesloten met Leyland en DAF Holland. De overeenkomst heeft met
name betrekking op het vervoer en de opslag van door Leyland DAF en DAF Holland
geproduceerde voertuigen. De overeenkomst bevat een rechtskeuzeclausule voor
Nederlands recht. DAF Holland wordt voorlopige surséance van betaling verleend.
Op dat moment hebben de Rooy en dochteronderneming Edcrest voertuigen en
onderdelen van DAF Holland en Leyland DAF onder zich op locaties in Engeland.
DAF Holland gaat failliet. Leyland DAF verkeert in de staat van ‘administrative
receivership’. Ofasec is met Leyland DAF een ‘mortgage debenture’ overeengekomen
en heeft een ‘floating charge’ bedongen op dezelfde voertuigen als waarop De Rooy
en dochteronderneming Edcrest een retentierecht stellen te hebben.

De Rooy en Edcrest stellen dat DAF Holland en Leyland DAF niet aan hun
financiële verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan en zij beroepen zich
daarom op een opschortingsrecht/retentierecht op de voertuigen en onderdelen die
zij onder zich hebben. Daarnaast beroepen zij zich op een wettelijke preferentie op
de opbrengst van die zaken. Leyland DAF c.s. bestrijden de stellingen van De Rooy
en Edcrest. Zij stellen onder meer dat naar Nederlands internationaal privaatrecht het
wettelijke retentierecht onderworpen is aan de lex rei sitae en niet aan de lex contrac-
tus.

De rechtbank oordeelt dat ten aanzien van het beroep op het retentierecht twee
vragen moeten worden onderscheiden. De eerste vraag is of volgens de lex contractus
een beroep kan worden gedaan op een retentierecht en, zo ja, wat de inhoud en de
omvang van dat recht is. De tweede vraag is of zodanig recht volgens de lex rei sitae
rechtsgeldig uitgeoefend kan worden. Voorzover het retentierecht kenmerken heeft
van een zakelijk werkend zekerheidsrecht moet naar het oordeel van de rechtbank
voor de vraag naar de werking van dat recht worden aangesloten bij het geldende
recht met betrekking tot zakelijke zekerheidsrechten. Voor de beantwoording van de
tweede vraag moet dus onderzocht worden of de lex rei sitae de uitoefening van het
(door de lex contractus erkende) retentierecht toelaat en, zo ja, in welke omvang.
Volgens de rechtbank is het recht dat naar Engels recht vergelijkbaar is met het naar
Nederlands recht bekende retentierecht de zogenaamde ‘lien’. De rechtbank stelt de
partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de vraag of en in hoeverre het Engelse
recht aan een ‘lien’ derdenwerking en voorrang bij executie verbindt.

99 De Ly 1995; Vlas en Van der Weide 1995. Zie: Rb. Arnhem 7 september 1989, NIPR 1990, 296;
Pres. Rb. Leeuwarden 2 augustus 1993, S&S 1994, 77, NIPR 1994, 433. Zie ook: HR 15 juni 1917,
NJ 1917, p. 812 e.v., HR 12 juni 1970, NJ 1971, 203, HR 17 december 1993, NJ 1994, 302.

100 Vlas en Van der Weide 1995. Rb. Arnhem 22 juli 1993, NIPR 1994, 130.
101 Rb. Den Bosch 1 november 1996, Hof Den Bosch 2 februari 1998, NJ 1998, 925, NIPR 1998, 202,

JOR 1998, afl. 6, m.nt. P.M. Veder.
102 HR 7 januari 2000, NJ 2001, 406 m.nt. ThMdB, S&S 2000, 75 (LeylandDAF/De Rooy).
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Het hof heeft zich in hoger beroep op 2 februari 1998 bij het oordeel van de
rechtbank aangesloten overwegende dat de rechtbank terecht onderscheid heeft gemaakt
tussen het verbintenisrechtelijke aspect en het goederenrechtelijke aspect van het
retentierecht.

3.8.5 Art. 4 ontwerp-Wet Conflictenrecht Goederenrecht

In de tussentijd had de Staatscommissie voor het IPR een advies voorbereid voor de
Wet Conflictenrecht Goederenrecht (ontwerp-WCG)103 dat werd uitgebracht in no-
vember 1998. De Staatscommissie adviseert daarin een apart artikel op te nemen voor
het retentierecht. Zij stelt voor art. 4 ontwerp-WCG als volgt te laten luiden:

‘Onverminderd art. 6, aanhef en onder a, van de Wet houdende enige bepalingen van
internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het
luchtrecht, worden het ontstaan en de inhoud van een recht van retentie bepaald door het
recht dat de daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding beheerst. Een recht van
retentie kan slechts geldend worden gemaakt voor zover het recht van de Staat op welks
grondgebied de zaak zich bevindt, zulks toelaat.’

De Staatscommissie overweegt dat er twee mogelijke verwijzingsregels voor het
retentierecht bestaan. In de eerste plaats kunnen alle aspecten van het retentierecht
aan de lex rei sitae worden onderworpen. In de tweede plaats is het mogelijk om
enerzijds het bestaan en in de inhoud van het retentierecht door de lex causae te laten
beheersen en om anderzijds voor de vraag of het retentierecht geldend kan worden
gemaakt, de lex rei beslissend te laten zijn. De Staatscommissie kiest voor de tweede
variant en geeft aan wat de ratio is van haar keuze. De Staatscommissie104 voert
aan:

‘Volgens de Staatscommissie zijn in het internationaal privaatrecht twee benaderingen
mogelijk. In de eerste benadering zou, naar analogie van hetgeen voor het zee- en binnen-
vaartrecht is bepaald, het retentierecht worden beheerst door het recht van de plaats van
ligging van het goed, ongeacht het recht dat de rechtsverhouding beheerst. In de rechtspraak
treft men voorbeelden aan van deze benadering. Zie het rechtspraakoverzicht van P. Vlas
en J.A. van der Weide in WPNR (1995) 6205. Deze benadering kan meebrengen dat een
beroep op het retentierecht mogelijk is zelfs als het recht dat de rechtsverhouding beheerst,
een dergelijk retentierecht in het geheel niet toekent. De Staatscommissie meent dat hiermee
voorbij wordt gezien aan het feit dat het retentierecht zijn oorsprong vindt in een rechtsver-
houding die door een bepaald recht wordt beheerst. Daarom geeft zij de voorkeur aan een
andere benadering, die erop neerkomt dat de vraag of een retentierecht bestaat, en wat
de inhoud daarvan is, wordt beheerst door het recht dat de onderliggende rechtsverhouding
beheerst. Het aldus verkregen retentierecht strekt echter niet verder dan op grond van het

103 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 22-23.
104 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 22-23.
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recht van land van ligging van de zaak mogelijk is. Een beroep op een retentierecht is
dan ook niet mogelijk indien het recht van het land van ligging daarin in het geheel niet
voorziet. Vgl. Rechtbank. ’s-Hertogenbosch 1 november 1997, Hof ’s-Hertogenbosch 2
februari 1998, NIPR 1998, 202; JOR 1998, afl. 6, noot P.M.Veder. Deze regel is neergelegd
in het voorgestelde art. 4. Die regel laat onverlet hetgeen reeds is bepaald ten aanzien
van het retentierecht van de vervoerder.’

De Staatscommissie baseert haar advies inzake de conflictregel voor het retentierecht
dus op de bovengenoemde uitspraak van de rechtbank en het arrest van het hof in
de zaak Leyland DAF/De Rooy.

3.8.6 De Hoge Raad in de zaak Leyland DAF/De Rooy

In de zaak Leyland DAF/De Rooy wordt cassatie ingesteld. Daarin voert Leyland
DAF c.s. aan dat alle aspecten van het retentierecht naar de lex rei sitae beoordeeld
moeten worden. Leyland DAF wenst dus geen plaats in te ruimen voor de toepassing
van de lex contractus. In cassatie komt de vraag aan de orde of de conflictregels uit
het EVO het toepasselijke recht aanwijzen op een retentierecht. Met A-G Strikwerda
is de Hoge Raad van oordeel dat het EVO in tegenstelling tot op verbintenisrechtelijke
opschortingsrechten, niet het toepasselijke recht aanwijst op het retentierecht vanwege
het goederenrechtelijke karakter van het retentierecht. De Hoge Raad oordeelt:

‘Een retentierecht is evenwel een bijzonder opschortingsrecht dat door zijn goederenrechte-
lijke kenmerken buiten het materiële toepassingsgebied van het EVO valt. Hieruit volgt
dat naar het commune Nederlands internationaal privaatrecht moet worden beslist welk
recht van toepassing is op het retentierecht op zaken waarop het bepaalde in art. 6 van
de Wet houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het
zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht niet van toepassing is. Gelet op de aard
van het retentierecht past het daarbij aansluiting te zoeken bij de regels die zijn ontwikkeld
voor zakelijke zekerheidsrechten. De Hoge Raad verenigt zich met de opvatting van de
Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht dat, nu het retentierecht zijn oorsprong
vindt in een door een bepaald recht beheerste rechtsverhouding, de vraag of een retentie-
recht bestaat, en wat de inhoud daarvan is, wordt beheerst door het recht dat op die
rechtsverhouding van toepassing is (zie het door het Ministerie van Justitie gepubliceerde
Rapport van de Staatscommissie inzake het internationaal goederenrecht, november 1998,
p. 23).105 Een recht van retentie kan evenwel slechts geldend worden gemaakt voorzover
het recht van de staat op wiens grondgebied de zaak zich bevindt, zulks toelaat.’

De Hoge Raad heeft in het arrest Leyland DAF/De Rooy dus de conflictregel voor
het retentierecht uit de ontwerp-WCG toegepast door de lex causae van de overeen-
komst toe te passen op de vraag of een retentierecht bestaat en wat de inhoud daarvan

105 Zie het door het Ministerie van Justitie gepubliceerde Rapport van de Staatscommissie inzake het
internationaal goederenrecht, november 1998, p. 23. Zie: www.justitie.nl, geraadpleegd in september
2005.
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is en de lex rei sitae toe te passen op de vraag of dat retentierecht ook daadwerkelijk
geldend kan worden gemaakt. Zowel in art. 4 ontwerp-WCG als in het arrest van de
Hoge Raad is geen sprake van een cumulatieve toepassing van de lex causae en de
lex rei sitae. Alleen de lex causae bepaalt of een retentierecht bestaat en wat de inhoud
daarvan is. Indien de lex causae echter een ander recht is dan het recht van de staat
waar het goed zich bevindt, bepaalt het laatstgenoemde recht of het retentierecht te
gelde kan worden gemaakt. Indien de lex rei sitae het retentierecht of een daarmee
vergelijkbaar recht in het geheel niet kent, kan het retentierecht niet geldend worden
gemaakt.

3.8.7 Rechtvaardigheid en doelmatigheid van de toepassing van art. 4 ontwerp-WCG
op het retentierecht op een zeeschip

Art. 4 ontwerp-WCG sluit de toepassing op zeeschepen niet uit. Indien de ontwerp-
WCG in werking treedt, wijst de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG ook het toepas-
selijke recht op een retentierecht op een zeeschip aan omdat voor het zeeschip geen
bijzondere conflictregel bestaat voor het retentierecht. Art. 4 ontwerp-WCG is inmid-
dels ook reeds toegepast op een retentierecht op een zeeschip in de Logan-zaak.106

In de Logan-zaak was sprake van een sinds 8 december 1998 aan de kade van Albatros
afgemeerde ms. ‘Logan’ – dan nog geheten: ‘Uzunoglu’. Op 17 maart 1999 wordt
het schip executoriaal verkocht aan Logan en wordt het schip door Logan verhaald
naar de Margriethaven. Albatros legt beslag tot afgifte op het schip en vordert betaling
door Logan van de haven- en kadegelden over de periode van 8 december 1998 tot
en met 17 maart 1999. Zij stelt daarbij dat Logan het schip op onrechtmatige wijze
aan haar retentierecht heeft onttrokken. De rechtbank oordeelt ten aanzien van het
toepasselijke recht op het recht van retentie:

‘De vraag of een retentierecht bestaat en wat de inhoud daarvan is, wordt beheerst door
het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waarin het retentierecht zijn oor-
sprong vindt. Een recht van retentie kan echter slechts geldend worden gemaakt voor zover
het recht van de Staat op wiens grondgebied de zaak zich bevindt, dat toelaat.
Bij gebreke van een rechtskeuze – waarvan gesteld noch gebleken is – wordt de overeen-
komst tussen Albatros en Uzas beheerst door het recht van het land waar de kenmerkende
prestant – Albatros – gevestigd is, derhalve door Nederlands recht. Of Albatros beschikte
over het door haar gestelde recht van retentie dient dan ook naar Nederlands recht te
worden beoordeeld.’

In de Logan-zaak verwijzen de lex causae en de lex rei sitae naar hetzelfde recht,
in dit geval het Nederlandse recht. Een eventueel tijdrovende assimilatie van een
retentierecht was daarom niet nodig.

106 Rb. Rotterdam 29 september 2004, S&S 2005, 69 (Zie ook Hof Den Haag 23 mei 2000, S&S 2000,
100 en Hof Den Haag 27 juni 2002, S&S 2003, 54) (Logan (ex Uzunoglu).
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Als gezegd staat in de Algemene Werfvoorwaarden van de VNSI een rechtskeuze
voor Nederlands recht. Indien een Nederlandse werf die gebruik heeft gemaakt van
deze voorwaarden, een retentierecht uitoefent op een schip dat zich bij hem bevindt,
verwijzen zowel de lex causae als de lex rei sitae naar het Nederlandse recht. In theorie
is echter niet uitgesloten dat een (grote) rederij in de bouw- of reparatieovereenkomst
met de werf bedingt dat een ander recht op de bouw of reparatieovereenkomst toepas-
selijk is dan het recht van de staat waar de werf is gelegen. De lex causae van de
overeenkomst en de lex rei sitae verwijzen dan naar verschillende rechtstelsels met
als gevolg dat een naar de lex causae bestaand retentierecht dient te worden ingepast
in de lex rei sitae. De vraag rijst nu of art. 4 ontwerp-WCG het bijzondere karakter
van het zeeschip in die gevallen voldoende in acht neemt of dat een bijzondere
conflictregel voor het retentierecht is vereist die wel voldoet aan de eisen die het
zeeschip aan het conflictenrecht stelt.

Waardering van art. 4 ontwerp-WCG in de literatuur
De conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG is in de literatuur met wisselende waardering
ontvangen. Struycken107 stemt in met het oordeel van de Hoge Raad in het Leyland
DAF-arrest. Hij is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex causae op het
retentierecht omdat het recht van retentie zijns inziens onderdeel uitmaakt van de
rechtsverhouding tussen partijen. Door de rol die aan de lex rei sitae wordt toegekend,
wordt vervolgens voorkomen dat een recht met zakenrechtelijke werking geldend kan
worden gemaakt in een rechtsstelsel dat die zakenrechtelijke werking niet toekent.
Verhagen108 pleit er echter voor de toepasselijkheid van de lex causae te laten verval-
len. Hij is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex rei sitae op alle aspecten
van het retentierecht en stelt daartoe109:

‘Vanwege zowel de “zakelijke” trekken van het wettelijk retentierecht zijn de gelijkenissen
met zakelijke zekerheidsrechten en het eigendomsvoorbehoud alsmede de complicaties die
gepaard gaan met aanknoping aan de lex contractus (zie hierna) zou het beter zijn geweest
als de Hoge Raad en de Staatscommissie op het wettelijk retentierecht uitsluitend de lex
rei sitae van de betreffende zaak van toepassing zou hebben verklaard. De Hoge Raad heeft
aansluiting gezocht bij het standpunt van de Staatscommissie, maar had zich beter kunnen
laten inspireren door art. 6 aanhef en onder a van de Wet conflictenrecht zeerecht, binnen-
vaartrecht en luchtrecht. In deze bepaling wordt het retentierecht van de vervoerder
onderworpen aan het recht van de loshaven van de betreffende zaak, ongeacht het op de
vervoerovereenkomst toepasselijke recht. Men zou dan aan de hand van één rechtsstelsel
kunnen vaststellen of er een wettelijk retentierecht bestaat, of dit recht van retentie tegen-
geworpen kan worden aan de eigenaar van de zaak, beperkt gerechtigden of andere derden
met een recht op de zaak en of aan het recht van retentie een voorrangspositie is verboden.’

107 Struycken 2000, p. 899-906, m.n. p. 904-906.
108 Verhagen 2000, p. 412-415.
109 Verhagen 2000, p. 412-415.
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Verhagen vreest dat de rechter bij de hantering van art. 4 ontwerp-WCG een ingewik-
keld en tijdrovend onderzoek moet doen naar de inhoud van de lex causae en de lex
rei sitae. Verhagen stelt:

‘Het gevolg van het arrest van de Hoge Raad en art. 4 van de Wet conflictenrecht goederen-
recht is dat er een dubbele “toetsing” dient plaats te vinden, aan het rechtsstelsel dat van
toepassing is op de rechtsverhouding waarin het retentierecht zijn oorsprong vindt en aan
de lex rei sitae van de betreffende zaken. Dubbele toetsingen zijn dikwijls gecompliceerd
en tijdrovend en dienen waar mogelijk vermeden te worden. In het kader van de dubbele
toetsing kunnen allerlei aanpassingproblemen ontstaan, die voorkomen zouden worden indien
men van de uitsluitende toepasselijkheid van de lex rei sitae zou uitgaan.’

De Boer110 stelt in reactie op Verhagen in zijn noot onder het arrest Leyland DAF/De
Rooy:

‘Zelf was ik geneigd de opvatting van Verhagen te onderschrijven. Als het juist is dat de
door de Staatscommissie voorgestelde regel cumulatieve toepassing van de lex causae en
de lex rei sitae verlangt, dan komt dat neer op een begunstiging van de wederpartij van
de retentor, en daarvoor kan ik geen rechtvaardiging bedenken. Als het tweede deel van
de voorgestelde conflictregel echter zo verstaan moet worden dat de uitoefening van het
retentierecht beperkt wordt door de mogelijkheden die de lex rei sitae daartoe biedt –
kennelijk het standpunt van de rechtbank in casu – dan voorzie ik nog lastige aanpassings-
problemen.’

De Boer111 stelt verderop echter:

‘Met betrekking tot het tweede deel van de regel – de rol van de lex rei sitae – weet ik
nog niet zo zeker of ik de opvatting van de Staatscommissie (en de Hoge Raad?) wel kan
delen. Ik verwerp een dubbele toetsing als die erop neerkomt dat het bestaan en de inhoud
van het (naar de lex causae vaststaande) retentierecht nogmaals getoetst moet worden aan
de lex rei sitae. De Staatscommissie suggereert dat wel in haar toelichting op de voorgestel-
de lex rei sitae-restrictie: “Een beroep op een retentierecht is dan ook niet mogelijk indien
het recht van het land van ligging daarin in het geheel niet voorziet.” Dat zou dus betekenen
dat een Engelse lien in Nederland niet geldend gemaakt zou kunnen worden als het Neder-
landse recht niet in een retentierecht “voorziet”; vergelijk. J.W. Rutgers, NIPR 2000, p.
286.
Ik zou echter niet weten waarom in zo’n geval aan de uitoefening van de lien in Nederland
niet dezelfde rechtsgevolgen kunnen worden toegekend als aan de uitoefening van een
retentierecht naar Nederlands recht. Kortom, als er een onderscheid gemaakt wordt tussen
bestaan en inhoud van een retentierecht (onderworpen aan de lex causae) en de uitoefening
van dat recht (onderworpen aan de lex rei sitae), dan ligt aanpassing (assimilatie) mijns
inziens meer in de rede dan cumulatie. Als we het laatste deel van de door Staatscommissie
en Hoge Raad geformuleerde conflictregel voor het retentierecht zo mogen begrijpen –

110 De Boer 2000.
111 De Boer 2000.
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steun voor die gedachte vind ik trouwens in L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse
Internationaal Privaatrecht, Kluwer, 2000, p. 151 – dan heb ik tegen bovenstaande uitspraak
eigenlijk geen bedenkingen meer.’

Conclusie ten aanzien van art. 4 ontwerp-WCG
Met De Boer ben ik 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 retentie-
recht bepaalt. Aan de lex rei sitae wordt slechts een veto-recht toegekend. Indien in
de lex rei sitae aan het retentierecht geen zakelijke werking wordt toegekend, kan
het retentierecht niet geldend worden gemaakt. Het voor dit systeem vereiste onderzoek
naar twee rechtsstelsels is in het goederenrechtelijke conflictenrecht gebruikelijk en
wordt breed geaccepteerd. Het achterhalen van de inhoud van de lex causae is echter
wel een proces dat enige tijd in beslag neemt. Daarbij komt dat niet is uitgesloten
dat partijen met tegenstrijdige opinions komen over de inhoud van het vreemde recht.
Dit proces kan ingewikkeld en tijdrovend voor de rechter in kort geding zijn. Iedere
dag dat een zeeschip stil ligt kost een kapitaal. Wanneer in de bouw- of reparatieover-
eenkomst een rechtskeuze wordt gemaakt voor een ander recht dan het recht van de
staat waar de werf zich bevindt, houdt de conflictregel uit art. 4 WCG dus onvoldoende
rekening met het commerciële karakter van het zeeschip met als gevolg dat de toepas-
sing van art. 4 WCG op het zeeschip niet rechtvaardig en doelmatig is.

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 rechtsstel-
sel 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. Overigens dient
wel te worden opgemerkt dat de scheepseigenaar zich kan behoeden voor een tijd-
rovend onderzoek naar de lex causae door op de bouw- of reparatieovereenkomst geen
rechtskeuze te bedingen voor een ander recht dan de lex rei sitae.

3.8.8 Bestaan er bezwaren tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae op het
retentierecht op een zeeschip?

In art. 4 WCG-ontwerp is om een aantal redenen niet gekozen voor de enkele toepas-
sing van de lex rei sitae. Onderzocht zal worden of deze bezwaren ook gelden bij
toepassing van de lex rei sitae op het retentierecht op een zeeschip.

Een eerste genoemd bezwaar tegen de enkele toepassing van de lex rei sitae wordt
geformuleerd door De Boer.112 Volgens hem leidt de toepassing van de lex rei sitae
op het bestaan en de inhoud van een retentierecht tot problemen bij de vaststelling
van de situs indien een roerend goed in de macht van de retentor over landsgrenzen
wordt verplaatst. Hij stelt:

112 De Boer 2000.
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‘Aan de andere kant ben ik ook geen voorstander van een exclusieve lex rei sitae-benade-
ring. Die werkt waarschijnlijk heel goed als een zeevervoerder zaken onder zich houdt
in de loshaven waarheen hij die goederen heeft getransporteerd, maar als het gaat om
andere vormen van retentierecht, dringt zich het hierboven aangestipte probleem van de
peildatum op. Welk moment is beslissend voor de aanwijzing van de lex rei sitae? Laat
ik een flauw, maar eenvoudig voorbeeld geven. Ik laat een schilderij restaureren door een
in Duitsland gevestigde restaurateur. Omdat ik vind dat er slecht werk is geleverd, weiger
ik de restauratiekosten te betalen. De restaurateur reageert daarop met een beroep op een
hem toekomend retentierecht. Is dát moment doorslaggevend voor de aanwijzing van het
toepasselijk recht? Dan maakt het dus alle verschil of de restaurateur mij het schilderij
in Nederland komt bezorgen of dat ik het in Duitsland kom afhalen. Of in Zwitserland,
als de restaurateur daar toevallig (ook) een atelier heeft. Het tijdstip waarop het retentie-
recht wordt ingeroepen, vind ik dan ook geen goede peildatum. Het lijkt mij logischer
daarvoor het moment te kiezen waarop het retentierecht ontstaat. Maar wanneer is dat?
Is dat het moment waarop de overeenkomst tot stand komt? Of het moment waarop de
vordering van de restaurateur opeisbaar wordt, dus zodra hij zijn opdracht heeft voltooid?
Maar ook dan kan het schilderij zich waar ook ter wereld bevinden, zonder dat ik daar
weet van heb of daarop invloed kan uitoefenen. Uit dit voorbeeld laat zich afleiden dat
de retentor, voor zover hij eenzijdig de plaats van ligging kan bepalen van roerende zaken
die hij voor zijn debiteur onder zich heeft, daarmee ook (bedoeld of onbedoeld) de aanwij-
zing van de lex rei sitae bepaalt. Dat lijkt mij op zich al voldoende reden om naar een
stabieler en evenwichtiger aanknopingsalternatief te zoeken. Toepassing van het recht dat
de onderliggende rechtsverhouding beheerst lijkt mij dan de beste optie, in ieder geval
in de verhouding tussen retentor en debiteur (en eventueel diens rechtverkrijgenden). Ik
sluit mij dan ook aan bij het eenstemmig koor van rechtbank, hof, A-G, Hoge Raad en
Staatscommissie ten aanzien van het eerste deel van de conflictregel: bestaan en inhoud
van het retentierecht zijn onderworpen aan de lex causae van de rechtsverhouding waarin
het zijn oorsprong vindt. In mijn restauratievoorbeeld is dat dus de al dan niet gekozen
lex contractus.’

De Boer noemt dus als bezwaar tegen de toepassing van de lex rei sitae dat de situs
moeilijk vast te stellen is indien de zaak over landsgrenzen wordt verplaatst. Het door
De Boer gesignaleerde probleem van een wisselende situs doet zich mijns ziens echter
niet snel voor bij een retentierecht op een zeeschip dat zich bij een werf bevindt. De
bouwer of reparateur zal een zeeschip namelijk, tenzij deze zich in een grensstreek
bevindt, niet naar een ander land gaan verplaatsen.

Een tweede bezwaar dat wordt genoemd tegen de enkele toepasselijkheid van
de lex rei sitae is genoemd naar aanleiding van art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht.
In art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht wordt als gezegd de loshaven als toepasselijk
recht op een retentierecht op de lading aangewezen. Het recht van de loshaven is op
dat moment de lex rei sitae. Boonk schrijft over art. 6 Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Geschillen met betrekking tot een retentierecht zijn nauw verbonden met de rechtssfeer
van de loshaven en eisen vaak onmiddellijke voorziening in kort geding. Het komt de
rechtsbedeling ten goede wanneer de rechter dan het hem bekende recht, dat tevens het
meest betrokken recht is, kan toepassen.’
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Struycken vecht deze redenering aan en stelt:

‘Op deze argumentatie is wat af te dingen. De rechtsverhouding waarvan het retentierecht
deel uitmaakt, wordt vaak juist niet beheerst door het recht van de loshaven. Dus een ander
recht dan het recht van de loshaven is dan de “proper law”, “het meest betrokken recht”.
Blijft staan dat het voor de president in kort geding aantrekkelijk is zijn eigen recht, de
lex fori toe te kunnen passen. Accoord, maar niet ten koste van de materieel rechtelijke
rechtsverhouding.’

Struycken is dus van oordeel dat de situs van het goed waarop een retentierecht wordt
uitgeoefend te weinig aanknopingswaarde heeft. Mijns inziens doet het bezwaar van
gebrek aan aanknopingswaarde zich niet gelden tussen het retentierecht en de lex rei
sitae van een zeeschip. Tussen de plaats van reparatie en het aldaar uitgeoefende
retentierecht als middel tot nakoming van een verbintenis uit de reparatieovereenkomst
bestaat nu juist een zeer nauwe band.

Een derde mogelijk argument tegen de enkele toepasselijkheid van de lex rei sitae
bestaat uit het feit dat de dubbele toepasselijkheid van de lex causae en de lex rei
sitae dient ter bescherming van de scheepseigenaar. De toepassing van zowel de lex
causae als de lex rei sitae werkt namelijk als een rem voor het mogen inroepen van
een retentierecht. Mijns inziens is ter bescherming van de scheepseigenaar echter
voldoende dat de lex rei sitae een recht van retentie toekent. De inhoud van de lex
rei sitae, dat is in de praktijk vaak de plaats waar de werf zich bevindt, kan de scheeps-
eigenaar namelijk van te voren onderzoeken. Indien de scheepseigenaar van oordeel
is dat de lex rei sitae de houder van zijn schip te ruime mogelijkheden biedt tot het
inroepen van een retentierecht kan hij er voor kiezen zijn schip elders te laten bouwen
of repareren.

Het enige nog staande argument tegen het laten vervallen van de toepasselijkheid
van de lex causae houdt in dat het feit dat het retentierecht een opschortingsrecht is
dat voortvloeit uit een bepaalde verbintenisrechtelijke rechtsverhouding rechtvaardigt
dat het op de uit die rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen toepasselijke
recht ook het opschortingsrecht beheerst. Ik ben het eens met het uitgangspunt dat
partijen zelf het op tussen hen bestaande verbintenissen toepasselijke recht mogen
bepalen. Om deze reden wordt mijns inziens terecht in art. 4 ontwerp-WCG de lex
causae als toepasselijk recht aangewezen op het bestaan en de inhoud van een retentie-
recht.

Echter, deze conflictregel blijkt voor zeeschepen niet tot een rechtvaardig en
doelmatig verwijzingsresultaat te leiden. De scheepvaartpraktijk vereist voor het
retentierecht een eenvoudiger en daardoor sneller toepasbare verwijzingsregel zoals
de lex rei sitae. Het belang bij een eenvoudig toepasbare conflictregel weegt mijns
inziens in dit geval zwaarder dan het bezwaar dat de lex rei sitae ook toepasselijk
is op vragen die deels van contractuele aard zijn. Het verdient daarom aanbeveling
een bijzondere conflictregel voor het retentierecht op het zeeschip op te nemen in
de Wet conflictenrecht zeerecht. Deze zou bijvoorbeeld kunnen luiden:
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‘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.’

3.8.9 De lex registrationis en de lex executionis zijn niet functioneel

Het hierboven gevoerde pleidooi voor de toepasselijkheid van één rechtsstelsel op
het retentierecht op een zeeschip kan de vraag oproepen of dan niet in plaats van de
lex rei sitae de lex registrationis of lex executionis toegepast zou moeten worden.
In deze paragraaf zal ik beide opties verwerpen.

In art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht is de gebruikelijke goederenrechtelijke
conflictregel inhoudende dat de lex rei sitae toepasselijk is, vervangen door de lex
registrationis. Dit roept de vraag op of ook ten aanzien van het retentierecht de lex
registrationis in plaats van de lex rei sitae toepasselijk zou moeten zijn op de vraag
of het retentierecht daadwerkelijk te gelde kan worden gemaakt. Ik meen dat deze
vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Bij toepassing op het zeeschip leidt
de lex rei sitae weliswaar in veel gevallen tot problemen omdat een zeeschip zich
op volle zee kan bevinden en de lex rei sitae in dat geval niet naar een toepasselijk
nationaal recht verwijst. Het probleem van de locus sine lege zal zich bij het retentie
recht nauwelijks voordoen. Het retentierecht op een schip wordt immers uitgeoefend
indien het schip zich bevindt in een dok of aan een afgesloten kade. Het schip heeft
dan haar mobiele karakter verloren waardoor toepassing van de lex rei sitae niet tot
aanknopingsproblemen leidt. Weliswaar kan de aanleiding voor het inroepen van het
retentierecht gelegen zijn in een gebeurtenis op volle zee, zoals hulpverlening of
wrakopruiming, maar ook dan zal het retentierecht worden ingeroepen als het geredde
of geborgen schip zich weer in een haven bevindt.

Invulling van de lex rei sitae door de lex registrationis is ten aanzien van het
retentierecht dus niet nodig en is hier zelfs minder rechtvaardig en doelmatig dan de
lex rei sitae. In de eerste plaats dient het retentierecht namelijk ter bescherming van
de crediteur. Indien een werf zijn verbintenis uit een reparatieovereenkomst heeft
voldaan door het schip te repareren maar vervolgens de reparatieprijs niet betaald
krijgt, dient de werf te beschikken over een pressiemiddel om de debiteur tot betaling
aan te manen. Het zou in strijd zijn met het belang van de werf om een voor hem
onbekende lex registrationis toepasselijk te doen zijn op de vraag of hij een retentie-
recht geldend kan maken. De lex rei sitae biedt voor de werf dus het voordeel dat
deze van te voren weet of het een recht van retentie op het schip kan uitoefenen indien
de koop of reparatieprijs niet wordt betaald.

Voor de retentor heeft de registratie van het schip voorts aanzienlijk minder
aanknopingswaarde dan de plaats waar de werf zich bevindt.

Toepassing van de lex executionis is evenmin functioneel omdat de vraag naar
het toepasselijke recht op een retentierecht niet alleen rijst in het kader van een
executie.
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3.8.10 Samenvatting en conclusie ten aanzien van het retentierecht

De conflictregel uit art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht zoals gehanteerd in het Leyland
DAF/De Rooy-arrest voldoet bij een retentierecht ‘op land’. De toepasselijkheid van
de lex causae op het bestaan en de inhoud van een retentierecht doet recht aan het
feit dat het retentierecht een pressiemiddel is jegens een contractspartij om een verbin-
tenis uit overeenkomst te voldoen. Het verdient aanbeveling partijen zoveel mogelijk
zelf te laten bepalen wat tussen hen rechtens is. Toepassing van de lex contractus
met de mogelijkheid van het doen van een rechtskeuze is daarom gewenst. Echter,
een retentierecht heeft ook goederenrechtelijke kenmerken. Een retentierecht kan
daarom niet te gelde worden gemaakt indien dat niet mogelijk is volgens het recht
van het land waar het goed zich bevindt. Art. 4 ontwerp-WCG is om die reden in
beginsel een rechtvaardige en doelmatige conflictregel. Dit geldt echter niet in alle
gevallen bij toepassing van art. 4 ontwerp-WCG op het zeeschip. Indien op de bouw
of reparatieovereenkomst een ander recht toepasselijk is dan de lex rei sitae dient het
naar de lex causae bestaande retentierecht te worden geassimileerd. De toepassing
van de lex causae op grond van art. 4 ontwerp-WCG kan ingewikkeld en tijdrovend
voor de rechter in kort geding, met name wanneer partijen met tegenstrijdige opinions
komen over de inhoud van het toepasselijke vreemde recht. Iedere dag dat een zeeschip
stil ligt kost echter een kapitaal. De zeescheepvaartpraktijk heeft daarom behoefte
aan een snelle beslissing over de vraag of een retentierecht geldend kan worden
gemaakt. Deze scheepvaartpraktijk is daarom het beste gediend met een conflictregel
die de lex rei sitae als toepasselijk recht aanwijst op alle aspecten van het retentierecht.
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 door De Boer genoemde
bezwaar van het conflit mobile zich niet of nauwelijks voor bij een retentierecht op
een schip bij een werf. Het schip blijft daar namelijk liggen. 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.



4 Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van
vorderingen

‘The law of maritime liens has been plagued by an inept terminology, an overdose of theory
and a failure to abide by Justice Holmes’ admonition that general propositions do not
decide concrete cases.’1

4.1 Inleiding

De hier te bespreken problematiek laat zich goed verduidelijken aan de hand van het
volgende voorbeeld. Voor de aankoop van een in een Japanse haven liggend en in
Duitsland teboekstaand zeeschip wordt ten behoeve van de financierende bank een
hypotheekrecht op het schip gevestigd. Later worden in de haven van Rotterdam enkele
kleine reparaties verricht aan het schip door een Nederlands bedrijf. Weer later blijkt
dat de betaling hiervan achterwege blijft. Als het schip in de haven van Houston ligt
verkrijgt het havenbedrijf een vordering jegens het schip wegens niet-betaalde haven-
gelden. Het schip wordt vervolgens uitgeschreven in Duitsland en wordt in het register
van de Bahamas ingeschreven. Terwijl het schip weer in Rotterdam ligt, laat de
hypotheekhoudende bank beslag leggen op het schip wegens achterstallige betalingen
van de scheepseigenaar aan de bank. De scheepseigenaar voldoet zijn schulden niet
en de bank wenst het schip te executeren teneinde haar vordering uit de executie-
opbrengst te kunnen voldoen. De Nederlandse rechter ziet zich voor de vraag gesteld
naar welk recht hij moet beoordelen aan welke vorderingen een recht van voorrang
is verbonden, wat de onderlinge rangorde van de vorderingen is en welke vorderingen
op het schip kunnen worden verhaald.

Doel en plan van aanpak
In dit hoofdstuk staan de begrippen voorrang en verhaal centraal. Het gaat hierbij
om de situatie dat een schip in geval van faillissement2 of gerechtelijke uitwinning
executoriaal is verkocht en de opbrengst onder de schuldeisers moet worden verdeeld.
Een antwoord zal worden gegeven op de vraag welk recht toepasselijk is op de vragen
wie mogen meedelen in de opbrengst en wie als eerste moeten worden voldaan.

Om verwarring te voorkomen begint het hoofdstuk met een definiëring van de begrip-
pen voorrang en verhaal. Vervolgens wordt het internationaal eenvormig recht op dit

1 Gilmore en Black 1975, p. 586
2 Zie paragraaf 5.2 over de Insolventie-verordening.



90 4 – Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van vorderingen

terrein uiteengezet. Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij bij een van de
zeerechtelijke verdragen die op dit terrein zijn ontworpen. Het Koninkrijk der Neder-
landen heeft het Brussels verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken
van 19263 wel ondertekend maar niet geratificeerd. Hetzelfde geldt voor het Brussels
verdrag inzake de uniformering van enige regels betreffende scheepsvoorrechten en
scheepshypotheken van 27 mei 1967.4 Dit verdrag is in tegenstelling tot het verdrag
van 1926 in het geheel niet in werking getreden. Het Koninkrijk der Nederlanden
is tenslotte (nog) geen partij bij het op 5 september 2004 in werking getreden Geneefs
verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993.5 Nederland heeft
dit verdrag niet geratificeerd. Ondanks het feit dat het Koninkrijk der Nederlanden
geen partij is bij een van de bovengenoemde verdragen worden het toepassingsgebied
en de inhoud van de verdragen wel besproken. Deze bespreking vindt plaats om door
middel van een vergelijking met bovengenoemde eenvormige verdragen een oordeel
te kunnen geven over het Nederlandse materiële recht en conflictenrecht op dit gebied.

Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen is
neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW en is gebaseerd op het Geneefs
Binnenvaartverdrag van 1965 en het daarbij horende eerste protocol.6 Alvorens het
Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen te analyseren
wordt daarom daaraan voorafgaand het toepassingsgebied en de inhoud van het
Geneefs Binnenvaartverdrag geschetst.

Bij gebrek aan eenvormige regels zijn conflictregels nodig ter bepaling van het
toepasselijke nationale recht. Verhaal en voorrang doen zich onder meer voor in
faillissement. Sinds 31 maart 2002 is voor Nederland de Insolventie-verordening7

in werking getreden. De vraag welke betekenis deze Verordening voor het toepasselijke
recht op een zeeschip heeft, wordt beantwoord na een analyse van het toepassings-
gebied en de inhoud van deze Verordening. Met name staat daarbij de vraag centraal

3 Zie voor de tekst van het verdrag en de Staten die partij zijn bij het verdrag: ITT en www.comite-
maritime.org; geraadpleegd in januari 2006. Zie over dit verdrag ook: Kriz 1963, p. 671-695.

4 Zie voor de tekst van het verdrag: ITT en www.comitemaritime.org; geraadpleegd in september 2005.
Zie over dit verdrag onder meer: ‘International Uniformity of Maritime Liens and Mortgages: the
1965 New York Conference of the Comité Maritime International’, NYULR, 1966, p. 939-963.

5 International Convention on Maritime liens and mortgages, Genève, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van het verdrag: ITT of http://www.treaty.un.org, geraadpleegd in september 2005.

6 Nederland heeft het verdrag van 1965 ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet
van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24
juni 1982 in werking getreden. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking
getreden. Zie voor de tekst van het verdrag International Transport Treaties. Partij bij het verdrag
van 1965 en het eerste protocol zijn: Nederland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en
Zwitserland. België en Duitsland zijn dus met name geen partij. Zie Parlementaire Geschiedenis
(PG) Boek 8 BW, p. 691-708 en Flach 2001, noot 302.

7 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG 2000, L 160 van 30 juni 2000, p. 1-18. Uitvoeringswet 28 654, Stb. 2003, 444. De verordening
is in werking getreden op 31 mei 2002 en geldt door rechtstreekse werking sinds die datum. De
uitvoeringswetten van de verordening zijn pas later in werking getreden, maar dat doet niet af aan
de werking van de verordening. Besluit inwerkingtreding Stb. 2003, 445. Inwerkingtreding per 15
november 2003.
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wat de verhouding is tussen de Insolventie-verordening en art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht.

In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is de Nederlandse conflictregel voor voor-
rechten op schepen gecodificeerd. De functionaliteit van het toepassingsgebied en
de inhoud van de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht staat centraal
in dit hoofdstuk. Een antwoord wordt gegeven op de vraag of de wetgever er terecht
voor heeft gekozen om deze conflictregels voor voorrechten te laten afwijken van
het voor de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht zeerecht geldende ongeschre-
ven conflictenrecht. Een belangrijke plaats wordt tenslotte geboden aan het toepasselij-
ke recht op de verhaalbaarheid van een vordering. De toepasselijkheid van art. 3 op
dit onderwerp en de gevolgen die deze heeft voor de toepasselijkheid van het Neder-
landse materiële recht worden aan het eind van dit hoofdstuk kritisch bekeken.

4.2 Wat betekenen verhaal en voorrang?8

4.2.1 Verhaal en voorrang in het algemeen

Voorrang en verhaal zijn twee verschillende begrippen die goed uit elkaar gehouden
dienen te worden.9 Een voorrecht is een vordering die bij voorrang verhaald kan
worden.10 Voorrechten vormen een uitzondering op het ‘paritas creditorum’-beginsel.
Volgens dit beginsel, dat is neergelegd in art. 3:277 lid 1 BW, is het uitgangspunt
bij verhaal op het vermogen van een schuldenaar dat alle schuldeisers voor een gelijk
deel voor verhaal op het vermogen in aanmerking komen. Voorrang is dus van belang
indien er meer schuldeisers zijn die hun vordering op het goed van de schuldenaar
kunnen verhalen. Voorrechten ontstaan alleen uit de wet.11 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 zaaksgevolg en bieden in beginsel geen verhaals-
recht. 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. Een verhaalsrecht kan dus een zakelijk karakter
hebben. Claringbould12 onderscheidt het zakelijke karakter in enerzijds zakelijke
werking en anderzijds zaaksgevolg. Zakelijke werking betekent dat het verhaalsrecht

8 Van Mierlo, Mijnssen en Van Velten 2003, p. 393-424; Cleveringa 1961, p. 111-126.
9 Zie: Claringbould 1994, p. 104-112.
10 Claringbould 1994, p. 94-95; Erasmus 1976, p. 7.
11 Art. 3:278 lid 2 BW.
12 Claringbould 1994, p. 98.
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ook op een goed dat niet aan de schuldenaar toebehoort, uitgeoefend kan worden.
Zaaksgevolg betekent dat de vordering verhaalbaar blijft op het goed ook al is het
goed door de schuldenaar inmiddels aan een ander in eigendom overgedragen. Zowel
zakelijke werking als zaaksgevolg bestaan alleen als de wet dat met zoveel woorden
toekent.

4.2.2 Verhaal en voorrang in het zeerecht13

In het zeerecht bestaan andere voorrechten dan in het commune recht.14 Scheepsvoor-
rechten zijn (meestal) verhaalbaar op het goed van een derde, dat wil zeggen dat zij
zakelijke werking hebben.15 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.16 De scheepsvoorrechten staan centraal in het vervolg van
dit hoofdstuk. Begonnen wordt nu met een analyse van de verschillende eenvormige
zeerechtelijke verdragen op dit terrein. Vervolgens wordt het toepassingsgebied en
de inhoud van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 geanalyseerd omdat dit als
gezegd de basis vormt van de huidige Nederlandse regeling voor voorrechten op
zeeschepen. Deze Nederlandse regeling wordt na de eenvormige verdragsregels
onderzocht.

4.3 Internationaal eenvormig recht

4.3.1 International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Maritime Liens and Mortgages, Brussel, 10 april 192617

Formeel toepassingsgebied van het verdrag van 1926
Het formele toepassingsgebied van het verdrag van 1926 blijkt uit art. 14 van het
verdrag. In dat artikel is bepaald:

‘The provisions of this Convention shall be applied in each Contracting State in which
the vessel to which the claim relates belongs to a Contracting State, as well as in any other
cases provided for by the national laws.
Nevertheless the principle formulated in the preceding paragraph does not affect the right
of the Contracting States not to apply the provisions of this Convention in favour of the
nationals of a non-contracting State.’

13 Flach 2001, p. 41
14 Cleveringa 1961, p. 111-126; Flach 2001.
15 Art. 8:197 BW.
16 Flach 2001, p. 21-25.
17 Zie voor de tekst van het verdrag van 1926 en voor de vraag welke staten daarbij partij zijn:

International Transport Treaties of: Tetley 1998, p. 1413-1419.
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Het verdrag van 1926 is dus formeel toepasselijk indien het gaat om een scheepsvoor-
recht op een in een verdragsstaat geregistreerd zeeschip dat zich bevindt in een
verdragsstaat. Een verdragsstaat is niet verplicht om het verdrag van 1926 toe te passen
op onderdanen van niet-verdragsstaten.

Materieel toepassingsgebied van het verdrag van 1926
Het verdrag van 1926 is materieel toepasselijk op scheepshypotheken en scheepsvoor-
rechten.18

Inhoud van het verdrag van 1926
De hoofdregel uit het verdrag luidt dat goederenrechtelijke rechten die geldig zijn
gevestigd volgens het recht van de staat waar het schip is geregistreerd en welke staat
partij is bij het verdrag, in andere verdragsstaten worden erkend. Deze regel is neer-
gelegd in art. 1:

‘Mortgages, hypothecations, and other similar charges upon vessels, duly effected in
accordance with the law of the Contracting State to which the vessel belongs, and registered
in a public register either at the port of the vessels’ registry or at a central office, shall
be regarded as valid and respected in all the other contracting countries.’

Op grond van art. 8 van het verdrag wordt aan scheepsvoorrechten zaaksgevolg
toegekend. Aan de hand van art. 2 jo. art. 3 kan worden bepaald aan welke vorderingen
het verdrag een recht van voorrang verbindt en in welke onderlinge rangorde de
voorechten staan. De rangorde is op grond van het verdrag van 1926 als volgt:

‘(1) Law costs due to the State, and expenses incurred in the common interest of the
creditors in order to preserve the vessel or to procure its sale and the distribution of the
proceeds of sale; tonnage dues, light or harbour dues, and other public taxes and charges
of the same character; pilotage dues, the cost of watching and preservation from the time
of the entry of the vessel into the last port;
(2) Claims arising out of the contract of engagement of the master, crew, and other persons
hired on board;
(3) Remuneration for assistance and salvage, and other contribution of the vessel in general
average;
(4) Indemnities for collisions or other accidents of navigation, as also for damage caused
to works forming part of harbours, docks, and navigable ways; indemnities for personal
injury to passengers or crew; indemnities for loss or for damage to cargo or baggage;
(5) Claims resulting from contracts entered into or acts done by the master, acting within
the scope of his authority, away from the vessel’s home port, where such contracts or acts
are necessary for the preservation of the vessel or the continuation of its voyage, whether
the master is or is not at the same time owner of the vessel, and whether the claim is his
own or that of ship-chandlers, repairers, lenders, or other contractual creditors.
(6) Mortgages, hypothecations and other charges on vessels referred to in article 1;

18 Zie art. 1, 2 en 3 van het verdrag van 1926.
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(7) Liens in respect of claims other than those referred to in Article 2 granted by national
law.’

Het verdrag van 1926 geeft geen conflictregel ter aanwijzing van het toepasselijke
recht op situaties die niet onder de eenvormige regels van het verdrag vallen.

4.3.2 International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Maritime Liens and Mortgages, Brussel 27 mei 196719

Formeel toepassingsgebied van het verdrag van 1967
Het formele toepassingsgebied van het verdrag van 1967 blijkt uit art. 12 van het
verdrag. In deze bepaling is neergelegd:

‘1. Unless otherwise provided in this Convention, its provisions shall apply to all sea-going
vessels registered in a Contracting State or in a non-Contracting State.
2. Nothing in this Convention shall require any rights to be conferred in or against, or
enable any rights to be enforced against any vessel owned, operated or chartered by a
State and appropriated to public non-commercial services.’

Uit dit artikel blijkt dat het verdrag van 1967 een universeel formeel toepassingsgebied
heeft omdat het op alle zeeschepen toepasselijk is, ongeacht of deze in een verdrags-
staat zijn geregistreerd.

Materieel toepassingsgebied van het verdrag van 1967
Het verdrag van 1967 heeft betrekking op scheepsvoorrechten, scheepshypotheken
en retentierechten. Het verdrag van 1967 heeft namelijk betrekking op:

‘(1) wages and other sums due to the master, officers and other members of the vessel’s
complement in respect of their employment on the vessel;
(2) port, canal and other waterway dues and pilotage dues;
(3) claims against the owner20 in respect of loss of life or personal injury occurring,
whether on land or on water, in direct connection with the operation of the vessel;
(4) claims against the owner, based on tort and not capable of being based on contract,
in respect of loss of or damage to property occurring, whether on land or on water, in
direct connection with the operation of the vessel;
(5) claims for salvage, wreck removal and contribution in general average;
(6) claims from a shipbuilder of ship repairer secured by a lien or right of retention
(7) registered mortgages and hypothèques;
(8) liens or rights of retention granted by national law other than in Article 4’

19 Het verdrag van 1967 is niet in werking getreden. Zie voor de tekst van het verdrag van 1967:
International transport Treaties of: Tetley, 1998, p. 1420-1428. De volgende Staten hebben het
verdrag geratificeerd: Denemarken, Marokko, Noorwegen, Syrië, Vanuatu en Zweden.

20 Aan het slot van art. 1 lid 1 is bepaald: ‘The word “owner” mentioned in this paragraph shall be
deemed to include the demise or other charterer, manager or operator of the vessel.’
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Inhoud van het verdrag van 1967
De hoofdregel inhoudende dat vreemde zekerheidsrechten in beginsel worden erkend
staat in art. 1. Opvallend is dat het verdrag niet vereist dat die rechten naar het recht
van een verdragsstaat zijn gevestigd. In art. 1 is bepaald:

‘Mortgages and “hypothèques” on sea-going vessels shall be enforceable in Contracting
States provided that:
(a) such mortgages and “hypothèques” have been effected and registered in accordance
with the law of the State where the vessel is registered;
(b) the register and any instruments required to be deposited with the registrar in accord-
ance with the law of the State where the vessel is registered are open to public inspection,
and that extracts of the register and copies of such instruments are obtainable from the
registrar, and
(c) either the register or any instruments referred to in paragraph (b) above specifies the
name and address of the person in whose favour the mortgage or “hypothèque” has been
effected or that it has been issued to bearer, the amount secured and the date and other
particulars which, according to the law of the State of registration, determine the rank
as respects other registered mortgages and “hypothèques”.’

De rangorde van de verschillende in het verdrag genoemde vorderingen wordt bepaald
door art. 4, 5 en 6 van het verdrag van 1967. De vorderingen nemen op grond van
deze artikelen een rang in zoals hierboven aangegeven bij de bespreking van het
materiële toepassingsgebied. Het grote aantal scheepsvoorrechten dat in rang boven
hypotheek gaat, was een van de belangrijkste redenen voor het Koninkrijk der Neder-
landen om het verdrag van 1967 niet te ondertekenen, ter bescherming van de nationale
scheepsfinancierende hypotheekbanken.

Conflictregel
Het verdrag van 1967 bevat niet alleen eenvormige regels maar ook een conflictregel.
In art. 2 van het verdrag wordt namelijk de lex registrationis aangewezen als het
toepasselijke recht op de rangorde tussen scheepshypotheken en op hun werking ten
opzichte van derden, voorzover dat niet in strijd komt met het verdrag. In art. 2 is
daartoe bepaald:

‘The ranking of registered mortgages and “hypothèques” as between themselves and,
without prejudice to the provisions of this Convention, their effect in regard to third parties
shall be determined by the law of the State of registration; however, without prejudice to
the provisions of this Convention, all matters relating to the procedure of enforcement shall
be regulated by the law of the State where enforcement takes place.’
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4.3.3 The International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 199321

Inleiding22

Op 5 september 2004 is de ‘International Convention on Maritime Liens and Mort-
gages’ van 1993 in werking getreden. Het verdrag is een resultaat van samenwerking
tussen UNCTAD en de IMO. Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij
bij dit verdrag. De vraag of Nederland nog gaat toetreden zal sterk afhangen van wat
de grote maritieme staten gaan doen. Van de andere EU-lidstaten zijn alleen Estland
en Spanje partij bij het verdrag. Naar verluidt bestaat het inhoudelijke bezwaar dat
Nederland kent tegen het verdrag uit het feit dat vorderingen wegens dood of letsel
en vorderingen uit aanvaring en vorderingen van een retentor boven hypotheek worden
gerangschikt terwijl dit naar Nederlands recht niet zo is. Het verdrag is met name
op aandringen van de ontwikkelingslanden tot stand gekomen.23 Zij hadden behoefte
aan rechtsregels die het mogelijk zouden maken onder gunstige voorwaarden zeker-
heidsrechten te kunnen vestigen op schepen om zo de financiering van een eigen vloot
mogelijk te maken. Een gebrek aan eenvormigheid op het terrein van scheepsvoorrech-
ten en scheepshypotheken en een gebrek aan een adequate tenuitvoerlegging belemme-
ren immers de financiering. Het verdrag geeft zowel regels van materieel recht als
conflictregels. Een volledige eenvormige regeling bleek namelijk niet mogelijk door
te veel verschillende nationale belangen. Uiteindelijk zijn in het verdrag nog steeds
meer vorderingen boven hypotheek gerangschikt dan de ontwikkelingslanden aanvanke-
lijk voor ogen stond.

Formeel toepassingsgebied van het Geneefs verdrag van 1993
Het formele toepassingsgebied van het verdrag volgt uit art. 13, eerste lid. Deze
bepaling luidt:

‘Unless otherwise provided in this Convention, its provisions shall apply to all seagoing
vessels registered in a State Party or in a State which is not a State Party, provided that
the latter’s vessels are subject to the jurisdiction of the State Party.’

Uit dit artikellid vloeit voort dat de rechter van een staat die partij is bij het Geneefs
verdrag van 1993 het verdrag moet toepassen op schepen die zijn geregistreerd in
een verdragsstaat en op schepen die weliswaar niet in een verdragsstaat zijn geregis-
treerd maar die wel executoriaal worden verkocht in een verdragsstaat.24 Dit betekent
dat een verdragsstaat waarin een zeeschip executoriaal wordt verkocht het Geneefs

21 International Convention on Maritime liens and mortgages, Geneve, 6 mei 1993. Zie voor de tekst
van dit verdrag: International Transport Treaties of www.comitemaritime.org, geraadpleegd in
september 2005. Partij bij dit verdrag zijn: Equador, Estland, Monaco, Nigeria, Oekraïne, Rusland,
Spanje, St. Vincent en de Grenadines, Syrië, Tunesië en Vanuatu.

22 Literatuur over dit verdrag: Alcantara 1996, p. 219-232; Berlingieri 1993b; Berlingieri 1995, p. 57-76;
Bowtle en McGuinness 2001, p. 301-307 en Wersel 1996.

23 TD/B/c.4/ISL/53; JIGE (I)/4, Paragraph 6,9; JIGE (III)/3, Paragraph 3. Zie: Wersel 1996, p. 53.
24 Berlingieri 1995, p. 73-74.; Wersel 1996, p. 118-119.
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verdrag van 1993 op alle zeeschepen zal toepassen ongeacht of die schepen zijn
geregistreerd in een verdragsstaat of in een niet-verdragsstaat.

Materieel toepassingsgebied van het Geneefs verdrag van 1993
Het Geneefs verdrag van 1993 is van toepassing op hypotheken en daarmee vergelijk-
bare rechten op zeeschepen waaraan effect is gegeven en die zijn geregistreerd over-
eenkomstig het recht van het land waar het schip is geregistreerd.

Inhoud van het Geneefs verdrag van 1993
De hoofdregel van het verdrag, inhoudende dat zakelijke rechten ontstaan naar het
recht van een verdragsstaat worden erkend, staat in art. 1. In dat artikel is bepaald:

‘Mortgages, “hypothèques” and registrable charges of the same nature, which registrable
charges of the same nature will be referred to hereinafter as “charges”, effected on
seagoing vessels shall be recognized and enforceable in States Parties provided that:
(a) Such mortgages, “hypothèques” and charges have been effected and registered in
accordance with the law of the State in which the vessel is registered;
(b) The register and any instruments required to be deposited with the registrar in accord-
ance with the law of the State in which the vessel is registered are open to public inspection,
and that extracts from the register and copies of such instruments are obtainable from the
registrar; and
(c) Either the register or any instruments referred to in subparagraph (b) specifies at least
the name and address of the person in whose favour the mortgage, “hypothèque” or charge
has been effected or that it has been issued to bearer, the maximum amount secured, if
that is a requirement of the law of the State of registration or if that amount is specified
in the instrument creating the mortgage, “hypothèque” or charge, and the date and other
particulars which, according to the law of the State of registration, determine the ranking
in relation to other registered mortgages, “hypothèques” and charges.’

De rangorde van de scheepsvoorrechten in het Geneefs verdrag van 1993
Bij de totstandkoming van het verdrag was een van de belangrijkste punten die het
nieuwe verdrag zou moeten veranderen dat het aantal scheepsvoorrechten met een
rang boven hypotheek zou moeten worden beperkt. De vorderingen die boven hypo-
theek gerangschikt zouden worden, moesten worden beperkt tot degene die een sociale
of economische grond hebben. In art. 4 van het verdrag is de uiteindelijke lijst met
vorderingen opgenomen die boven hypotheek gerangschikt zijn. De volgende vorderin-
gen worden boven hypotheek gerangschikt:

‘(a) Claims for wages and other sums due to the master, officers and other members of
the vessel’s complement in respect of their employment on the vessel, including costs of
repatriation and social insurance contributions payable on their behalf;
(b) Claims in respect of loss of life or personal injury occurring, whether on land or on
water, in direct connection with the operation of the vessel;
(c) Claims for reward for the salvage of the vessel;
(d) Claims for port, canal, and other waterway dues and pilotage dues;
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(e) Claims based on tort arising out of physical loss or damage caused by the operation
of the vessel other than loss of or damage to cargo, containers and passengers’ effects
carried on the vessel.’

Het meest opvallende aan deze rangregeling is dat vorderingen uit schade die veroor-
zaakt zijn door het schip anders dan schade aan lading of passagiers, boven hypotheek
worden gerangschikt. Bij de totstandkoming van art. 4 stond onder andere de rang
van vorderingen voor havengelden en loodsgelden ter discussie bij het ontwerpen van
het verdrag maar uiteindelijk is aan deze vorderingen in het verdrag van 1993 een
voorrecht met rang boven hypotheek toegekend.25

Enkele scheepsvoorrechten zijn overeenkomstig de doelstelling van het verdrag van
1993 inderdaad geschrapt van de lijst voorrechten die in de eerdere verdragen was
opgenomen. Geen voorrecht wordt bijvoorbeeld meer verbonden aan vorderingen uit
avarij-grosse en uit verlies van lading. Vorderingen uit wrakopruiming zijn nog wel
bevoorrecht, echter zonder zaaksgevolg, en alleen indien het betreft wrakopruiming
door een publiek orgaan en in het belang van de veiligheid van de scheepvaart of
bescherming van het mariene milieu.26 Vorderingen uit contract in verband met
scheepsbenodigdheden (‘neccessaries’) blijven uitgesloten van voorrang. Vorderingen
uit olievervuiling of kernschade zijn uitgesloten van voorrang indien die onder een
internationaal verdrag of nationaal recht vallen dat risicoaansprakelijkheid en verplichte
verzekering kent. Aan een retentor wordt een recht van voorrang boven hypotheek
geboden. Op grond van het verdrag is de rangorde van vorderingen tegen het schip
als volgt:27

- kosten van beslag en kosten volgende op verkoop (nieuw is dat repatriëringkosten
van de bemanning hier nu onder vallen);28

- wrakopruimingskosten mits door publiek orgaan en zo vastgelegd in nationaal
recht;29

25 De discussie omtrent de rang van havengelden vond ook plaats met betrekking tot het Nederlandse
recht. Aanvankelijk gingen de bedoelde vorderingen niet in rang boven hypotheek maar sinds 1
maart 2003 staan deze vorderingen in art. 8:211 sub d BW inmiddels wel boven hypotheek gerang-
schikt. Zie: Kamerstukken II 2001/02, 28 273, nr. A, B, 1-5 en Kamerstukken I 2002/03, 28 273,
28 273, nr. 47 en 47a.

26 Art. 12 van het verdrag van 1993.
27 Art. 5 van het verdrag.
28 De hoge rang van kosten van beslag en kosten volgende op de verkoop vloeit voort uit art. 12 lid

2 van het verdrag. Daarin is bepaald: ‘The costs and expenses arising out of the arrest or seizure
and subsequent sale of the vessel shall be paid first out of the proceeds of sale. Such costs and
expenses include, inter alia , the costs for the upkeep of the vessel and the crew as well as wages,
other sums and costs referred to in article 4, paragraph 1(a), incurred from the time of arrest or
seizure. The balance of the proceeds shall be distributed in accordance with the provisions of this
Convention, to the extent necessary to satisfy the respective claims. Upon satisfaction of all claimants,
the residue of the proceeds, if any, shall be paid to the owner and it shall be freely transferable.’

29 De hoge rang van wrakopruimingskosten door een publiek orgaan vloeit voort uit art. 12 lid 3 van
het verdrag. Daarin is bepaald: ‘A State Party may provide in its law that, in the event of the forced
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- vorderingen uit arbeidsovereenkomst;
- vorderingen uit dood of letsel;
- vorderingen uit hulpverlening;30

- havengelden en loodsgelden;
- vorderingen uit onrechtmatige daad, niet zijnde vorderingen wegens schade aan

of verlies van lading of bagage (bijvoorbeeld vorderingen uit aanvaring of een
ongeval aan boord);

- vorderingen van degene die een recht van retentie heeft, mits deze persoon in
bezit van het schip is tijdens de gedwongen verkoop en dat bezit heeft opgegeven;

- hypothecaire vorderingen;
- scheepsvoorrechten naar nationaal recht.

Ter vergelijking is naar Nederlands recht de rangorde als volgt:

- kosten van uitwinning, bewaking en gerechtelijke rangregeling en verdeling van
de opbrengst en wrakopruiming (artikel 8:210 lid 1);

- vorderingen in verband met kosten na beslag gemaakt tot behoud van het schip;
- vorderingen uit arbeidsovereenkomst;
- vorderingen uit hulpverlening;
- vorderingen uit avarij-grosse;
- vorderingen uit havengelden (artikel 8: 211);
- hypothecaire vorderingen;
- vorderingen in verband met het in bedrijf houden van het schip;
- vorderingen genoemd in afdeling 1 titel 6;31

- vorderingen genoemd in art. 8:752 voorzover zij op de reder rusten32 (art. 8:217
lid 1);

- vorderingen wegens kosten tot behoud en wegens bearbeiding als bedoeld in art.
284 en 285 van Boek 3 BW (artikel 8:218).

Uit deze vergelijking blijkt dat het verdrag, in tegenstelling tot het Nederlandse recht,
ook een rang boven hypotheek geeft aan vorderingen waarvoor een retentierecht wordt
uitgeoefend, aan vorderingen uit schade aan personen en aan vorderingen uit aan-
varingsschade.33 Naar de regels van het verdrag zijn gelijke vorderingen onderling

sale of a stranded or sunken vessel following its removal by a public authority in the interest of
safe navigation or the protection of the marine environment, the costs of such removal shall be
paid out of the proceeds of the sale, before all other claims secured by a maritime lien on the vessel.’

30 Vorderingen uit hulpverlening gaan echter voor alle andere voorrechten die zijn ontstaan voordat
de hulpverlening plaatsvond (art. 5 lid 2 van het verdrag).

31 Dit betreft vorderingen uit aanvaring.
32 In art. 752 van Boek 8 BW staan de vorderingen genoemd waarvoor de aansprakelijkheid beperkt

kan worden. Zie hiervoor deel III betreffende beperking van aansprakelijkheid.
33 Zie: Flach 2001, p. 184-216.
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gelijk in rang en worden zij pro-rata verdeeld.34 Vorderingen uit hulpverlening nemen
rang in de omgekeerde volgorde waarin zij zijn ontstaan.35

Nationale scheepsvoorrechten
Naast de rangorde van de verschillende bevoorrechte vorderingen betrof een ander
punt van discussie bij de totstandkoming van het verdrag de vraag of staten in hun
nationale recht nog andere voorrechten zouden mogen creëren naast de in het verdrag
genoemde voorrechten. Deze mogelijkheid is uiteindelijk erkend in art. 6 van het
verdrag. Aan het creëren van nationale voorrechten worden in het verdrag echter wel
enige beperkingen gesteld. Nationale scheepsvoorrechten vallen in de eerste plaats
ook onder de regels van art. 8, 10 en 12 van het verdrag. In de tweede plaats verjaren
nationale scheepsvoorrechten al na zes maanden of zestig dagen na de registratie van
de verkoop van het schip aan een verkrijger te goeder trouw waarbij het moment
bepalend is dat als eerste valt. Tenslotte komen nationale scheepsvoorrechten in rang
na de scheepsvoorrechten en scheepshypotheken als bedoeld in het verdrag.

Conflictregel voor de rangorde
Door de afwijkmogelijkheden in art. 6 en art. 12 van het verdrag kunnen de nationale
stelsels ook tussen verdragspartijen nog steeds van elkaar afwijken. Bij gebrek aan
eenvormigheid is een conflictregel nodig. Het verdrag zelf voorziet in een dergelijke
regel. Om het toepasselijke recht te bepalen is in art. 2 van het verdrag een verwij-
zingsregel opgenomen. In art. 2 van het verdrag is gesteld:

‘The ranking of registered mortgages, “hypothèques” or charges as between themselves
and, without prejudice to the provisions of this Convention, their effect in regard to third
parties shall be determined by the law of the State of registration; however, without
prejudice to the provisions of this Convention, all matters relating to the procedure of
enforcement shall be regulated by the law of the State where enforcement takes place.’

Voorzover het verdrag geen regeling geeft, buiten art. 5, verwijst het verdrag ter
bepaling van de rangorde dus naar de lex registrationis. Vragen van procedurele aard
met betrekking tot tenuitvoerlegging moeten worden beantwoord naar de lex executio-
nis. In het verdrag van 1993 wordt de vraag naar de rangorde van de vorderingen
dus niet als van procedurele aard gezien.

Zaaksgevolg van scheepsvoorrechten
Aan de scheepsvoorrechten uit het Geneefs verdrag van 1993 wordt zaaksgevolg
toegekend in art. 8 van het verdrag. In art. 8 is bepaald:

‘Subject to the provisions of article 12, the maritime liens follow the vessel, notwithstanding
any change of ownership or of registration or of flag.’

34 Art. 5 lid 3.
35 Art. 5 lid 4.
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Verjaring van scheepsvoorrechten
Scheepsvoorrechten verjaren op grond van het Geneefs verdrag van 1993 na een jaar.
In art. 9 is daartoe bepaald:

‘1. The maritime liens set out in article 4 shall be extinguished after a period of one year
unless, prior to the expiry of such period, the vessel has been arrested or seized, such arrest
or seizure leading to a forced sale.
2. The one-year period referred to in paragraph 1 shall commence:
(a) With respect to the maritime lien set out in article 4, paragraph 1(a), upon the clai-
mant’s discharge from the vessel;
(b) With respect to the maritime liens set out in article 4, paragraph 1(b) to (e), when the
claims secured thereby arise;
and shall not be subject to suspension or interruption, provided, however, that time shall
not run during the period that the arrest or seizure of the vessel is not permitted by law.’

Wijzigingen in het Geneefs verdrag van 1993
Naast de beperking van het aantal boven hypotheek gerangschikte vorderingen kent
het Geneefs verdrag van 1993 nog enkele andere belangrijke wijzigingen ten opzichte
van de verdragen uit 1926 en 1967.

Bescherming van de schuldeisers bij wijziging van de teboekstelling of de vlag
Het Geneefs verdrag van 1993 voorziet in een bescherming voor de houders van
scheepshypotheken en scheepsvoorrechten bij verandering in eigendom of registratie
van het schip. In art. 3, lid 1 en 2 staat daartoe:

‘1. With the exception of the cases provided for in articles 11 and 12, in all other cases
that entail the deregistration of the vessel from the register of a State Party, such State
Party shall not permit the owner to deregister the vessel unless all registered mortgages,
“hypothèques” or charges are previously deleted or the written consent of all holders of
such mortgages, “hypothèques” or charges is obtained. However, where the deregistration
of the vessel is obligatory in accordance with the law of a State Party, otherwise than as
a result of a voluntary sale, the holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges
shall be notified of the pending deregistration in order to enable such holders to take
appropriate action to protect their interests; unless the holders consent, the deregistration
shall not be implemented earlier than after a lapse of a reasonable period of time which
shall be not less than three months after the relevant notification to such holders.
2. Without prejudice to article 12, paragraph 5, a vessel which is or has been registered
in a State Party shall not be eligible for registration in another State Party unless either:
(a) A certificate has been issued by the former State to the effect that the vessel has been
deregistered; or
(b) A certificate has been issued by the former State to the effect that the vessel will be
deregistered with immediate effect, at such time as the new registration is effected. The
date of deregistration shall be the date of the new registration of the vessel.’

Een zeeschip mag op grond van het verdrag dus niet uitgeschreven worden uit een
register van een verdragsstaat als de schuldeisers met een recht van hypotheek of met
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een ander voorrecht op het schip daarover niet van te voren zijn ingelicht. Anderzijds
kan een schip niet in een verdragsstaat worden ingeschreven zolang er geen certificaat
is ten bewijze dat de vorige registratie is doorgehaald.

In het verlengde van art. 3 van het Geneefs verdrag van 1993 is in art. 16 een
regeling gegeven die voorwaarden stelt aan de mogelijkheid om tijdelijk onder een
andere vlag te varen dan de vlag van de registerstaat. Tijdelijke wijziging van de vlag
is namelijk verboden tenzij alle geregistreerde hypotheken en scheepsvoorrechten zijn
voldaan of geschreven instemming is gegeven van de crediteuren. In art. 16 is daartoe
bepaald:

‘If a seagoing vessel registered in one State is permitted to fly temporarily the flag of
another State, the following shall apply:
(a) For the purposes of this article, references in this Convention to the “State in which
the vessel is registered” or to the “State of registration” shall be deemed to be references
to the State in which the vessel was registered immediately prior to the change of flag,
and references to “the authority in charge of the register” shall be deemed to be references
to the authority in charge of the register in that State.
(b) The law of the State of registration shall be determinative for the purpose of recognition
of registered mortgages, “hypothèques” and charges.
(c) The State of registration shall require a cross-reference entry in its register specifying
the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily; likewise, the State whose
flag the vessel is permitted to fly temporarily shall require that the authority in charge
of the vessel’s record specifies by a cross-reference in the record the State of registration.
(d) No State Party shall permit a vessel registered in that State to fly temporarily the flag
of another State unless all registered mortgages, “hypothèques” or charges on that vessel
have been previously satisfied or the written consent of the holders of all such mortgages,
“hypothèques” or charges has been obtained.
(e) The notice referred to in article ll shall be given also to the competent authority in
charge of the vessel’s record in the State whose flag the vessel is permitted to fly temporar-
ily.
(f) Upon production of the certificate of deregistration referred to in article 12, paragraph
5, the competent authority in charge of the vessel’s record in the State whose flag the vessel
is permitted to fly temporarily shall, at the request of the purchaser, issue a certificate
to the effect that the right to fly the flag of that State is revoked.
(g) Nothing in this Convention is to be understood to impose any obligation on States
Parties to permit foreign vessels to fly temporarily their flag or national vessels to fly
temporarily a foreign flag.’

Bekendmaking van gedwongen verkoop
In het verdrag van 1993 worden voorts nieuwe eisen gesteld met betrekking tot de
bekendmaking van de gedwongen verkoop en met betrekking tot de gevolgen daarvan.
In art. 11 van het verdrag van 1993 is daartoe gesteld:

‘1. Prior to the forced sale of a vessel in a State Party, the competent authority in such
State Party shall ensure that notice in accordance with this article is provided to:
(a) The authority in charge of the register in the State of registration;
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(b) All holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges which have not been
issued to bearer;
(c) All holders of registered mortgages, “hypothèques” or charges issued to bearer and
all holders of the maritime liens set out in article 4, provided that the competent authority
conducting the forced sale receives notice of their respective claims; and
(d) The registered owner of the vessel.
2. Such notice shall be provided at least 30 days prior to the forced sale and shall contain
either:
(a) The time and place of the forced sale and such particulars concerning the forced sale
or the proceedings leading to the forced sale as the authority in a State Party conducting
the proceedings shall determine is sufficient to protect the interests of persons entitled to
notice; or,
(b) If the time and place of the forced sale cannot be determined with certainty, the approx-
imate time and anticipated place of the forced sale and such particulars concerning the
forced sale as the authority in a State Party conducting the proceedings shall determine
is sufficient to protect the interests of persons entitled to notice.
If notice is provided in accordance with subparagraph (b), additional notice of the actual
time and place of the forced sale shall be provided when known but, in any event, not less
than seven days prior to the forced sale.
3. The notice specified in paragraph 2 of this article shall be in writing and either given
by registered mail, or given by any electronic or other appropriate means which provide
confirmation of receipt, to the persons interested as specified in paragraph l, if known.
In addition, the notice shall be given by press announcement in the State where the forced
sale is conducted and, if deemed appropriate by the authority conducting the forced sale,
in other publications.’

Verval van hypotheekrecht en scheepsvoorrechten na gedwongen verkoop
In art. 12 van het Geneefs verdrag van 1993 is een regeling geboden die aangeeft
wat de gevolgen zijn van een gedwongen verkoop voor de daarvoor aan het schip
verbonden voorrechten. In art. 12 lid 1 is neergelegd:

‘1. ln the event of the forced sale of the vessel in a State Party, all registered mortgages,
“hypothèques” or charges, except those assumed by the purchaser with the consent of the
holders, and all liens and other encumbrances of whatsoever nature, shall cease to attach
to the vessel, provided that:
(a) At the time of the sale, the vessel is in the area of the jurisdiction of such State; and
(b) The sale has been effected in accordance with the law of the said State and the pro-
visions of article 11 and this article.’

Op grond van het art. 12 lid 1 vervallen dus de scheepshypotheken en andere scheeps-
voorrechten na een gedwongen verkoop in een verdragsstaat. Na een gedwongen
verkoop biedt het verdrag aan de koper op grond van art. 12 lid 5 een recht op een
certificaat dat het schip is verkocht vrij van alle geregistreerde hypotheken en vorderin-
gen en op een certificaat van uitschrijving uit het register. In het vijfde en zesde lid
van art. 12 is namelijk bepaald:
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‘5. When a vessel registered in a State Party has been the object of a forced sale in any
State Party, the competent authority shall, at the request of the purchaser, issue a certificate
to the effect that the vessel is sold free of all registered mortgages, “hypothèques” or
charges, except those assumed by the purchaser, and of all liens and other encumbrances,
provided that the requirements set out in paragraph l (a) and (b) have been complied with.
Upon production of such certificate, the registrar shall be bound to delete all registered
mortgages, “hypothèques” or charges except those assumed by the purchaser, and to
register the vessel in the name of the purchaser or to issue a certificate of deregistration
for the purpose of new registration, as the case may be.
6. States Parties shall ensure that any proceeds of a forced sale are actually available
and freely transferable.’

Gedwongen afgifte van het schip door retentor voor gedwongen verkoop
Een ander positief aspect van het verdrag van 1993 betreft de regeling van het retentie-
recht in art. 7. In dat artikel is vastgelegd:

‘1. Each State Party may grant under its law a right of retention in respect of a vessel
in the possession of either:
(a) A shipbuilder, to secure claims for the building of the vessel; or
(b) A shiprepairer, to secure claims for repair, including reconstruction of the vessel,
effected during such possession.
2. Such right of retention shall be extinguished when the vessel ceases to be in the posses-
sion of the shipbuilder or shiprepairer, otherwise than in consequence of an arrest or
seizure.’

Aan de scheepsbouwer en scheepsreparateur wordt een recht van retentie toegekend.
Belangrijk is dat vervolgens in art. 12 lid 4 van het verdrag is bepaald dat bij een
gedwongen verkoop de werf het bezit van het schip moet prijsgeven. In dat artikellid
staat:

‘If at the time of the forced sale the vessel is in the possession of a shipbuilder or of a
shiprepairer who under the law of the State Party in which the sale takes place enjoys
a right of retention, such shipbuilder or shiprepairer must surrender possession of the vessel
to the purchaser but is entitled to obtain satisfaction of his claim out of the proceeds of
sale after the satisfaction of the claims of holders of maritime liens mentioned in article 4.’

Ondanks dat de werf gedwongen is het schip af te geven voor executie is de werf
dus wel gerechtigd om zijn vordering met voorrang te voldoen uit de opbrengst van
de verkoop, echter na de voldoening van de vorderingen genoemd in het hierna
aangehaalde art. 4 van het verdrag. Bij de bespreking van het Nederlandse materiële
recht is aan de orde gekomen dat in het Nederlandse recht nergens is gesteld dat de
werf zijn recht van retentie bij een gedwongen verkoop moet prijsgeven met als gevolg
dat er een impasse kan ontstaan.36 Ratificatie van het Geneefs verdrag van 1993 door

36 Zie paragraaf 2.2.6.
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het Koninkrijk der Nederlanden zou deze impasse uit het Nederlandse recht dus
oplossen.

Waardering van het Geneefs verdrag van 1993
Het Geneefs verdrag van 1993 biedt zeker enkele voordelen die argumenten kunnen
opleveren voor de ratificatie door Nederland. Een van deze voordelen is de regeling
van het retentierecht bij executie van het schip. De huidige impasse die naar Neder-
lands recht ontstaat, zou daardoor opgelost worden.37 Andere voordelen betreffen
de bescherming van hypotheekhouders bij verkoop of wijziging van registratie van
het schip. Een bezwaar dat tegen het verdrag wordt aangevoerd, is dat meer scheeps-
voorrechten boven hypotheek zijn gerangschikt dan naar Nederlands recht. In het
verdrag wordt namelijk ook aan vorderingen wegens dood of letsel en aan vorderingen
uit aanvaringsschade een rang boven hypotheek toegekend. De rangschikking van
veel voorrechten boven hypotheek is in beginsel nadelig voor scheepshypotheekbanken
en dat was naar verluidt een van de redenen voor het Koninkrijk der Nederlanden
om het verdrag van 1967 niet te ratificeren. De vraag is echter of aan dit bezwaar
nog veel gewicht moet worden toegekend nu de scheepseigenaar op grond van de
limitatieverdragen beperkingsfonds(en) mag vormen waaruit de vorderingen uit
schadevaring of ongevallen aan boord (deels) kunnen worden voldaan en schepen
hier in de regel voor zijn verzekerd. Door het bestaan van dergelijke fondsen en
verzekeringen komt men in die gevallen dus niet meer aan executie van het schip
toe. Indien een schip wel wordt geëxecuteerd, wordt de bank dus in de regel niet meer
geconfronteerd met medeschuldeisers die schade vorderen uit dood, letsel of aan-
varingsschade omdat die vorderingen reeds (grotendeels) zullen zijn voldaan uit de
beperkingsfondsen. 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.

4.3.4 Geneefs Binnenvaartverdrag van 196538

Doel van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
Het Geneefs verdrag van 1965 heeft ten doel de internationale (hypothecaire) financie-
ring van binnenschepen te stimuleren.39 Het verdrag tracht dit doel te bereiken door

37 Zie ook paragraaf 2.2.6.
38 Nederland heeft het verdrag van 1965 ondertekend op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet

van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd, Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24
juni 1982 in werking getreden. Op 1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking
getreden. Zie voor de tekst van het verdrag International Transport Treaties. Partij bij het verdrag
van 1965 en het eerste protocol zijn: Nederland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk en
Zwitserland. België en Duitsland zijn dus met name geen partij. Zie Parlementaire Geschiedenis
(PG) Boek 8 BW, p. 691-708 en Flach 2001, noot 302.

39 Toelichtende nota ECE/UN, nr. 2, Trb. 1971, 30; zie ook: MvT bij de ontwerp goedkeuringswet,
Kamerstukken II 1971/72, 11 709, nr. 3, p. 2.
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het vergroten van de rechtszekerheid als gevolg van meer internationale rechtsuniformi-
teit. Het Nederlandse materiële recht inzake voorrang en verhaal op zeeschepen zoals
neergelegd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 8 BW is gebaseerd op het Geneefs
Binnenvaartverdrag van 1965 en het daarbij horende eerste protocol.

Formeel toepassingsgebied van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In art. 2 van het eerste protocol is het formele toepassingsgebied beschreven. In dat
artikel staat:

‘Le présent Protocole s’applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure,
même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d’une Partie
contractante.’

Het eerste protocol van het Geneefs verdrag is op grond van art. 2 formeel toepasselijk
op binnenschepen die in een verdragsstaat teboek staan.

Materieel toepassingsgebied van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
Het materiële toepassingsgebied van het eerste protocol van het Geneefs Binnenvaart-
verdrag vloeit voort uit art. 2 van het protocol. Het eerste protocol is materieel toepas-
selijk op zakelijke rechten op binnenschepen en binnenschepen die in aanbouw zijn,
gestrand zijn of gezonken zijn.

Inhoud van het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In het eerste protocol van het Geneefs verdrag worden uniforme regels gegeven voor
de omvang, rangorde, werking en wijze van tenietgaan van scheepsvoorrechten. In
art. 3 van het eerste protocol horende bij het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
is bepaald welke zakelijke rechten op een binnenschip kunnen worden gevestigd. In
art. 3 staat:

‘Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l’objet sont la propriété, l’usufruit, l’hypo-
thèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d’attacher un effet
de droit réel à la saisie conservatoire.’

Alleen het recht van eigendom, vruchtgebruik, hypotheek en voorrechten kunnen dus
op een binnenschip worden gevestigd. De erkenning van zakelijke rechten die zijn
ingeschreven in het register van een verdragspartij is vastgelegd in art. 5. In dat artikel
staat:

‘Le droit de propriété, l’usufruit et l’hypothèque inscrits sur un registre d’une Partie
contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contractantes dans les
conditions prévues au présent chapitre.’

In art. 11 van het protocol staan de vorderingen genoemd die boven hypotheek zijn
gerangschikt. In art. 11 staat:
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‘Les créances suivantes jouissent sur le bateau d’un privilège qui prime les hypothèques:
a) en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de répara-
tions indispensables à la conservation du bateau;
b) les créances résultant des contrats d’engagement du capitaine ou des autres membres
de l’équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémuné-
rations ne sont privilégiées qu’à concurrence du mon-tant correspondant à une durée de
six mois;
c) les créances du chef d’assistance ou de sauvetage, ainsi que les contritions du bateau
aux avaries communes.’

Het Geneefs binnenvaartverdrag rangschikt de volgende vorderingen dus boven
hypotheek:
- in geval van beslag: vorderingen ter zake van kosten na het beslag gemaakt tot

behoud van het schip, daaronder begrepen de kosten van herstellingen, die onont-
beerlijk waren voor het behoud van het schip;

- vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomsten van de schipper of de andere
leden der bemanning, met dien verstande dat de vorderingen met betrekking tot
loon, salaris of beloningen slechts bevoorrecht zijn tot op een bedrag over een
tijdvak van zes maanden verschuldigd;

- vorderingen ter zake van hulpverlening alsmede ter zake van de bijdrage van het
schip in avarij-grosse.40

Conflictregel in het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965
In art. 18 van het eerste protocol is bepaald dat vragen waarop het verdrag geen
antwoord geeft moeten worden opgelost aan de hand van de lex registrationis. In art.
18 staat daartoe:

‘La législation du pays d’immatriculation régit:
a) les conditions et les modalités d’extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du
bateau, des privilèges énumérés à l’article 11 du présent Protocole;
b) l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privilèges visés à l’art. 13 du présent
Protocole;
c) toute autre question concernant les privilèges visés à l’article 11 ou à l’art. 13 qui n’est
pas réglée par le présent Protocole.’

Het recht van de staat van teboekstelling bepaalt derhalve:
a. de voorwaarden voor en de wijze van het eventuele tenietgaan van de in art. 11
opgesomde voorrechten in geval van een vrijwillige verkoop van een binnenschip;
b. de vraag op welke voorwerpen de in art. 13 genoemde voorrechten betrekking
hebben alsmede de rang en het tenietgaan van die voorrechten;
c. alle andere niet door het Protocol geregelde vragen die betrekking hebben op de
in art. 11 of 12 genoemde voorrechten.

40 Vergelijk art. 8:821 BW.



108 4 – Het toepasselijke recht op voorrang en verhaal van vorderingen

4.4 Nederlands materieel recht inzake scheepsvoorrechten41

4.4.1 Totstandkomingsgeschiedenis van het Nederlandse materiële recht42

De Nederlandse regeling voor voorrechten op binnenschepen stond aanvankelijk in
art. 758-769 en 777 K zoals gewijzigd bij de Wet van 24 juni 1939.43 Deze wet was
gebaseerd op het Geneefs verdrag nopens de teboekstelling van binnenschepen van
9 december 1930.44 Bij wet van 7 juli 197545 werden deze oude artikelen voor het
binnenvaartrecht vervangen door art. 766-775f K.46 Deze vervanging hing samen
met de bekrachtiging van het hiervoor besproken Geneefs Binnenvaartverdrag van
1965.47 In de Nederlandse wet werd de regeling ook toepasselijk verklaard op niet-
teboekstaande binnenschepen, niet in verdragsstaten teboekstaande binnenschepen
en nationale situaties.

De Nederlandse zeerechtelijke regeling voor scheepsvoorrechten stond van 1
februari 1927 to 1 april 1991 in art. 318c e.v. K en is tot stand gekomen bij wet van
22 december 1924.48 Deze wet was overigens niet beïnvloed door het Brussels
verdrag van 1926.49 Bij het verplaatsen van de regeling voor scheepsvoorrechten
voor binnenschepen uit art. 766-775f K van het Wetboek van Koophandel naar Boek
8 BW is deze regeling voor de binnenvaart uitgebreid tot zeeschepen. De huidige
Nederlandse regeling voor voorrechten op zeeschepen in art. 8:210 e.v. BW50 heeft
dus zijn wortels in het Geneefs binnenvaartverdrag 1965.51

41 Cleton 1994, p. 52-59; Flach 2001.
42 Flach 2001, p. 10-13.
43 Wet van 24 juni 1939, houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht, Stb. 1939,

210.
44 Convention concernant l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur

ces bateaux et autres matières connexes, Stb. 1939, 25.
45 Wet van 7 juli 1975, Stb. 1975, 388
46 De regeling in art. 766-775f K heeft gegolden van 1 januari 1983 tot 1 april 1991.
47 Convention Rélative a l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 rélative

aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 rélative à la saisie conserva-
toire et àl’execution forcé concernant les bateaux intérieure. Nederland heeft het verdrag ondertekend
op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd,
Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24 juni 1982 in werking getreden, NIPR 1990, 095. Op
1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking getreden. Zie voor de tekst van
dit verdrag: International Transport Treaties. Zie over het Geneefs verdrag van 1965 ook: PG Boek
8 BW, p. 693-708.

48 Wet van 22 december 1924, Stb. 1924, 573, gewijzigd bij Wet van 14 juni 1930, Stb. 1930, 240.
49 International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Mortgages and

Liens (Convention internationale pour l’unification de certaines regles relatives aux privileges et
hypotheques maritimes), Brussel, 10 april 1926. Het verdrag is in werking getreden op 2 juni 1931
maar niet voor Nederland. Zie ook: Kriz 1963, p. 671-695. Zie voor de tekst van het verdrag:
International Transport Treaties.

50 Voor 1 april 1991 stonden deze regels in art. 318c e.v. K.
51 Het feit dat naar Nederlands recht de regeling voor de binnenvaart nagenoeg gelijk kan zijn aan

de regeling voor zeeschepen kan verklaard worden uit het feit dat het Nederlandse binnenvaartrecht,
in tegenstelling tot veel andere Staten, net als het zeerecht bijna altijd internationaal van aard is.
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4.4.2 Inhoud van het Nederlandse materiële recht

Inleiding
In art. 8:210-8:227 BW worden de scheepsvoorrechten ingedeeld in boven hypotheek
gerangschikte scheepsvoorrechten en beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoor-
rechten. Ten aanzien van alle scheepsvoorrechten geldt dat ze voorrang hebben boven
voorrechten uit het commune (niet-zeerechtelijke) recht.52

Boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten
De boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten van art. 8:211 zijn verbonden
aan vorderingen:
- ter zake van na beslaglegging tot behoud van het schip gemaakte kosten;
- ontstaan uit de arbeidsovereenkomst van de kapitein en de bemanning;
- ter zake van hulpverlening en van bijdrage in avarij-grosse;
- ter zake van havengelden en maatregelen ten aanzien van het schip ter waarborging

van de veiligheid van de haven.53

Ten aanzien van deze boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten geldt dat
ze inschrijfbaar in de openbare registers54 zijn en een bijzondere regeling ten aanzien
van scheepstoebehoren kennen. Op grond van art. 215 lid 1 Boek 8 BW hebben alle
boven hypotheek gerangschikte voorrechten zaaksgevolg. In dat artikellid is daartoe
bepaald:

‘De schuldeiser, die een voorrecht heeft op grond van art. 211, vervolgt zijn recht op het
schip, in wiens handen dit zich ook bevinde.’

Deze voorrechten blijven dus op het schip rusten ook als het schip in eigendom
overgaat.55 Op grond van art. 216 van Boek 8 BW kunnen de voorrechten uit art.
211 op het schip worden verhaald, zelfs als de schuldenaar van de vordering niet de
eigenaar van het schip is. In art. 216 staat namelijk:

‘De vorderingen genoemd in art. 211, doen een voorrecht op het schip ontstaan en zijn
alsdan daarop verhaalbaar, zelfs wanneer zij zijn ontstaan tijdens de terbeschikkingstelling

Een belangrijk verschil is wel dat de binnenvaart Europees van karakter is terwijl de zeescheepvaart
een mondiaal karakter kent. Het is mijns inziens daarom zeer de vraag of het bijzondere karakter
van het zeerecht door deze gelijkstelling met het binnenvaartrecht wel voldoende is erkend.

52 Zie over de rangorde van voorrechten: Stein 1994, p. 79-86.
53 Aanvankelijk waren de vorderingen met betrekking tot havengelden niet in art. 8:211 opgenomen

omdat ze ook niet in het Geneefs binnenvaartverdrag van 1965 staan. Dit is gewijzigd door de Wet
van 28 november 2002 tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
een hogere preferentie van havengelden en vorderingen inzake maatregelen met betrekking tot een
schip die noodzakelijk waren ter waarborging van de veiligheid van de haven of van derden, Stb.
2002, 578. Deze wet is in werking getreden op 1 maart 2003. Zie ook Kamerstukken 28 273.

54 Art. 215 lid 2 Boek 8 BW.
55 Art. 8:216 BW.
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van het schip aan een bevrachter, dan wel tijdens de exploitatie van het schip door een
ander dan de reder, tenzij aan deze de feitelijke macht over het schip door een ongeoorloof-
de handeling was ontnomen en bovendien de schuldeiser niet te goeder trouw was.’

Deze boven hypotheek gerangschikte voorrechten hebben dus zakelijke werking en
zaaksgevolg.

Boven hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten kunnen worden ingeschreven
in de openbare registers. Indien ze echter niet worden ingeschreven, verhindert dat
niet dat de scheepsvoorrechten kunnen worden ingeroepen tegen rechtsverkrijgers.56

Beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten
De beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten van art. 8:217 BW zijn
verbonden aan vorderingen:
- die voortvloeien uit rechtshandelingen, die de reder of een rompbevrachter binden

en die rechtstreeks strekken tot het in bedrijf brengen of houden van het schip,
alsmede de vorderingen die tegen een uit hoofde van art. 461 gelezen met art.
462 of art. 943 gelezen met art. 944 als vervoerder aangemerkte persoon kunnen
worden geldend gemaakt. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen
van een verklaring begrepen;

- die uit hoofde van afdeling 1 van titel 6 op de reder rusten (aanvaring);
- waarvoor de aansprakelijkheid beperkt kan worden op grond van art. 752 voor

zover die vorderingen op de reder rusten.

Deze scheepsvoorrechten komen bij de verdeling van de executieopbrengst dus in
rang na een met een recht van hypotheek gedekte vordering. De vraag of de beneden
hypotheek gerangschikte vorderingen zakelijke werking en zaaksgevolg hebben, moet
beantwoord worden aan de hand van art. 217 lid 3. In dat artikellid is neergelegd:

‘Art. 212, 214 onder a en 216 zijn op de in het eerste lid genoemde vorderingen
van toepassing. Op de vorderingen die in het eerste lid onder b worden genoemd,
is ook art. 215 van toepassing.’

Hieruit volgt dat alle in art. 217 lid 1 genoemde vorderingen ook op het schip verhaal-
baar zijn indien de schuldenaar van de vordering niet de eigenaar is van het schip.
Alle beneden hypotheek gerangschikte vorderingen uit art. 217 hebben dus zakelijke
werking.

Uit art. 217 lid 3 blijkt voorts dat naast aan de boven hypotheek gerangschikte
vorderingen uit art. 211 ook aan de beneden hypotheek gerangschikte aanvaringsvorde-
ringen uit art. 217 zaaksgevolg wordt toegekend. De andere beneden hypotheek
gerangschikte vorderingen hebben geen zaaksgevolg als bedoeld in art. 215 van Boek
8 BW.

56 Flach 2001, p. 9.
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Beneden hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten kunnen niet worden inge-
schreven in de openbare registers.57

Art. 8:218 vorderingen
In art. 8:218 wordt aan schuldeisers van vorderingen wegens kosten van behoud en
aanneming van werk door kleine zelfstandigen als bedoeld in art. 3:284 en 285, het
recht geboden zich ‘bij voorrang te verhalen’ op het zeeschip. Op vorderingen als
bedoeld in art. 218 wordt echter art. 215 noch art. 216 toepasselijk verklaard. Vorderin-
gen als bedoeld in art. 218 hebben dientengevolge geen zakelijke werking als bedoeld
in art. 216 en evenmin zaaksgevolg als bedoeld in art. 215.

Tenietgaan van scheepsvoorrechten
Op grond van art. 219 van Boek 8 BW kunnen voorrechten op drie verschillende
wijzen tenietgaan. In de eerste plaats geldt dat voorrechten verjaren na een jaar na
het opeisbaar worden van de vordering. Voor hulpverlening geldt echter dat de termijn
begint te lopen op de dag volgend op de dag dat de hulpverlening is beëindigd. In
de tweede plaats gaan voorrechten teniet als de vordering teniet gaat. Tenslotte gaan
ingeval van executoriale verkoop de voorrechten teniet op het moment dat het proces-
verbaal van verdeling wordt gesloten.

Samenvatting van de Nederlandse regeling van verhaal en voorrang
Samenvattend geldt dat art. 8:216 zakelijke werking geeft aan alle scheepsvoorrechten
die zijn genoemd in art. 211 en 217. Art. 8:215 BW biedt zaaksgevolg aan de boven-
hypotheek gerangschikte scheepsvoorrechten en aan de beneden hypotheek gerang-
schikte aanvaringsvordering.

Vorderingen die zowel onder het ruime aanvaringsbegrip van art. 541 van Boek
8 BW als onder lid 1 onder a van art. 752 van Boek 8 BW vallen, behoren tot de
categorie vorderingen die zijn genoemd onder sub b van art. 217 lid 1 en hebben
dientengevolge zaaksgevolg als bedoeld in art. 8:215. Het feit dat ze ook vallen onder
sub c van art. 217 lid 1 doet daar niet meer aan af.

4.5 Engels materieel recht inzake liens58

In het Engelse recht wordt ingeval van voorrechten gesproken van liens. Onderscheid
wordt daarbij gemaakt tussen maritime liens, possessory liens en statutory liens. Een
maritime lien wordt wel gedefinieerd als:

‘a property right in a vessel which attaches to the vessel wherever she travels.’59

57 Flach 2001, p. 9.
58 Comité Maritime International 1984, p. 1-70
59 E. Harper, in: Comité Maritime International 1984, p. 31.
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Een maritime lien is verbonden aan een beperkt aantal soorten vorderingen zoals
hulpverleningsvorderingen en loonvorderingen. Maritime liens hebben zakelijke
werking en zaaksgevolg. Maritime liens hebben voorrang boven andere schuldeisers,
ook boven de schuldeisers die een recht van hypotheek hebben. Een bijzondere
eigenschap van de maritime lien in het Engels recht is dat het de schuldeiser het recht
biedt een in rem procedure tegen het schip te beginnen. De houder van een maritime
lien heeft het recht het schip executoriaal te laten verkopen. De vorderingen waarmee
een maritime lien is verbonden zijn verhaalbaar op het schip, de scheepsbestanddelen,
de vracht, de bunkers, de lading, het wrak, de executieopbrengst en de ondervracht
van een rompbevrachter.

Maritime liens hoeven naar Engels recht niet te worden geregistreerd met als
gevolg dat het kan leiden tot rechtsonzekerheid bij kopers van een schip. Statutory
liens vloeien voort uit de wet. Deze liens komen in rang na maritime liens en het recht
van hypotheek. Een possessory lien is een recht van retentie; het is het recht van
iemand die geldig het bezit over een zaak heeft om dat bezit te behouden totdat zijn
vordering tegen de eigenaar van de zaak is voldaan. Een possessory lien wordt meestal
toegekend aan een scheepsbouwer of scheepsreparateur. Naar Engels recht gaat een
possessory lien van een scheepsreparateur in rang na zowel oudere als jongere maritime
liens. Statutory liens die eerder zijn ontstaan dan de inbezitneming van de zaak gaan
in rang boven possessory liens. Jongere statutory liens gaan in rang na de possessory
lien.



5 Conflictenrecht voor verhaal en voorrang in het
zeerecht1

5.1 Inleiding

Omdat het Koninkrijk der Nederlanden geen partij is bij een eenvormig verdrag met
betrekking tot verhaal en voorrang van vorderingen bij executie van een zeeschip speelt
het conflictenrecht hier een rol ter aanwijzing van het nationale recht.

Vragen met betrekking tot voorrang en verhaal rijzen onder meer in faillissement.
In de Insolventie-verordening2 worden onder andere conflictregels gegeven ter aan-
wijzing van het toepasselijke recht op insolventieprocedures. De vraag rijst wat de
betekenis van deze verordening is voor het toepasselijke recht inzake voorrang en
verhaal van vorderingen op een zeeschip. Deze paragraaf begint ter beantwoording
van die vraag met een analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van deze
verordening. Uit deze analyse zal blijken dat de verordening in veel gevallen waarin
vragen met betrekking tot verhaal en voorrang op zeeschepen rijzen, niet van toepas-
sing is. Als gevolg daarvan blijft het Nederlandse commune conflictenrecht voor
voorrang en verhaal op zeeschepen een belangrijke rol spelen.

In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht zijn conflictregels gecodificeerd voor
scheepsvoorrechten. Over zowel het toepassingsgebied als de inhoud van deze conflict-
regels wordt een oordeel gegeven in deze paragraaf. Twee vragen staan daarbij
centraal. In de eerste plaats is de vraag of er terecht voor is gekozen om conflictregels
te codificeren die deels afwijken van het daarvoor geldende ongeschreven Nederlandse
conflictenrecht. Ter waardering van deze nieuwe conflictregels wordt inspiratie
opgedaan uit de opvattingen van Nederlandse en buitenlandse schrijvers over dit
onderwerp.

In de tweede plaats wordt de toepassing van art. 3 op de verhaalbaarheid van een
vordering beschouwd. In de jurisprudentie is art. 3 toegepast op de vraag of een
vordering verhaalbaar is op een schip ondanks dat de verhaalbaarheidsvraag niet met
zo veel woorden in art. 3 wordt genoemd. Onderzocht zal worden of deze conflict-

1 Cleveringa 1961, p. 127-135; J. Asser 1963; Hijmans 1974, p. 7-8; Thomas 1980, p. 320-329; Comité
Maritime International 1984; Mandaraka-Sheppard 2001; Koukasis 1988; Tetley 1998; Jackson 2000,
p. 433 en 453-454; Mukherjee 2003, p. 545-555.

2 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG, L 160 van 30 juni 2000, p. 1-18. Uitvoeringswet 28 654, Stb. 2003, 444. De verordening
is in werking getreden op 31 mei 2002 en geldt door rechtstreekse werking sinds die datum. De
uitvoeringswetten van de verordening zijn pas later in werking getreden, maar dat doet niet af aan
de werking van de verordening. Besluit inwerkingtreding Stb. 2003, 445. Inwerkingtreding per 15
november 2003.
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regels voldoen aan de eisen die het bijzondere karakter van het zeeschip aan het
conflictenrecht stelt. Daarbij zal worden geanalyseerd welke gevolgen deze conflict-
regels hebben voor de toepasselijkheid van het Nederlandse materiële recht met
betrekking tot de mogelijkheid om een vordering van ladingbelanghebbenden tegen
een vervoerder onder cognossement te verhalen op een zeeschip.

5.2 De Insolventie-verordening3

5.2.1 Inleiding

Het Nederlandse conflictenrecht voor voorrang en verhaal buiten het zeerecht is lange
tijd nagenoeg ongecodificeerd geweest. Sinds 31 mei 2002 is het conflictenrecht voor
de Europese Unie op dit terrein echter gedeeltelijk gecodificeerd in de Insolventie-
verordening.4

De betekenis van de Insolventie-verordening voor de zeescheepvaart is echter
niet zo groot. Deze beperkte rol heeft verschillende redenen. In de eerste plaats gaat
het bij de executie van een schip zelden om een faillissement. Het kapitaal van een
scheepvaartonderneming zit namelijk in het schip en vaak is elk schip ondergebracht
in een afzonderlijke onderneming. Dit heeft als consequentie dat als een schip wordt
geëxecuteerd omdat de vorderingen jegens het schip niet zijn voldaan, de betreffende
vennootschap eigenlijk ook weg is. Deze constructie maakt dat een reder niet snel
failliet gaat. Het is echter niet uitgesloten dat een scheepvaartonderneming failliet
gaat. In de tweede plaats kent de Insolventie-verordening een beperkt formeel toepas-
singsgebied, het betreft namelijk alleen faillissementen binnen de EU. Tenslotte is
de Insolventie-verordening nagenoeg alleen van belang voor onverzekerde schepen
omdat in de andere gevallen dekking van de P&I Clubs bestaat waardoor een faillisse-
ment zal worden afgewend.5

Vanwege het in vergelijking met art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht beperkte
belang van de Insolventie-verordening voor het zeeschip worden de totstandkoming,
het toepassingsgebied en de inhoud hieronder beknopt besproken.

3 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
PbEG. L 160 van 30 juni 2000, p. 1-18. Uitvoeringswet 28 654, Stb. 2003, 444. De verordening
is in werking getreden op 31 mei 2002 en geldt door rechtstreekse werking sinds die datum. De
uitvoeringswetten van de verordening zijn pas later in werking getreden, maar dat doet niet af aan
de werking van de verordening. Besluit inwerkingtreding Stb. 2003, 445. Inwerkingtreding per 15
november 2003. Voor Nederlandse literatuur over de Faillissementsverordening wordt verwezen
naar Van Galen, Van Apeldoorn en Berends 1998; Berends 1999 en Berends 2005.

4 Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.
Zie hiervoor onder meer het rapport Virgós/Schmit in de Losbladige Faillissementswet en het advies
van de Staatscommissie voor het IPR. Zie voor de tekst van het rapport: Ars Aequi Libri-wetseditie
Insolventierecht 2001-2002; ook gepubliceerd op www.justitie.nl; geraadpleegd in september 2005.

5 De dekking van de global limitation geldt niet voor de aansprakelijkheid voor bouw- en reparatiekos-
ten.
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5.2.2 Toepassingsgebied van de Insolventie-verordening

De Insolventie-verordening heeft enkele bestaande internationale regelingen vervangen.
De verordening treedt ingevolge art. 44 lid 1 sub c en h in de plaats van het Verdrag
tussen Nederland en België betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid,
betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten,
gesloten te Brussel op 28 maart 1925 en het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in
burgerlijke zaken, gesloten te ’s-Gravenhage op 30 augustus 1962.

Formeel toepassingsgebied van de Insolventie-verordening
Het formele toepassingsgebied van de Verordening is blijkens art. 3 lid 1 en 2 beperkt
tot procedures waarbij het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar
gelegen is in een der lidstaten waarvoor de Verordening geldt.6 In deze leden is
gesteld:

‘1. De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen
en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn.
2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grond-
gebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot
opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien
hij op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van
deze procedure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich
op het grondgebied van die lidstaat bevinden.’

Blijkens de considerans bij de verordening, wordt onder ‘centrum van de voornaamste
belangen’ verstaan de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn
belangen voert en die daardoor als zodanig voor derden herkenbaar is. Zolang het
tegendeel niet wordt bewezen, wordt bij vennootschappen en rechtspersonen de plaats
van de statutaire zetel vermoed het centrum van de voornaamste belangen te zijn.7

Indien het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar niet is gelegen
in een der lidstaten, anders dan Denemarken, is dus niet de Verordening maar het
commune internationaal privaatrecht van toepassing. Het commune Nederlandse
internationaal privaatrecht voor verhaal en voorrang op zeeschepen in geval van
faillissement staat beschreven in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht.

6 Kamerstukken II 2002/03, 28 654, nr. 3, p. 1-2.
7 Zie de tweede zin van art. 3 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht.
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Materieel toepassingsgebied van de Insolventie-verordening
Het materiële toepassingsgebied van de Insolventie-verordening staat beschreven in
art. 1 van de Insolventie-Vo.:

‘1. Deze verordening is van toepassing op collectieve procedures die, op de insolventie
van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en de beschik-
king over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt aangewezen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op insolventieprocedures betreffende verzeke-
ringsondernemingen en kredietinstellingen, beleggingsondernemingen die diensten verrichten
welke het houden van geld of effecten van derden behelzen, en instellingen voor collectieve
belegging.’

De Insolentieverordening is van toepassing op collectieve procedures die, op de
insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer
en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator
wordt aangewezen. In Bijlage A bij de Insolventie-verordening is aangegeven wat
onder insolventieprocedures als bedoeld in art. 2 sub a wordt verstaan. In Nederland
vallen de volgende procedures onder de Insolventie-verordening:
- het faillissement
- de surseance van betaling
- de schuldsanering natuurlijke personen

De Insolventie-verordening heeft dus geen betrekking op executoriaal beslag op een
schip. Het toepasselijke recht op de voorrang en het verhaal van vorderingen op een
schip ingeval van executoriaal beslag gevolgd door gerechtelijke uitwinning wordt
dus door art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht aangewezen en niet door de Insolventie-
verordening. Geconcludeerd kan worden dat de Insolventie-verordening de toepassing
op zeeschepen in beginsel niet uitsluit maar dat het praktisch belang van de Insolven-
tie-verordening voor het zeeschip beperkt is.

5.2.3 Inhoud van de Insolventie-verordening

In de Insolventie-verordening worden regels gegeven voor zowel de bevoegdheid van
de rechter inzake een insolventieprocedure, het toepasselijke recht op insolventieproce-
dures als de erkenning van buitenlandse insolventieprocedures in andere lidstaten.

Bevoegde rechter
In art. 3 van de Insolventie-verordening is bepaald:

‘De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen
en rechtspersonen wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voor-
naamste belangen vermoed de plaats van de statutaire zetel te zijn.
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Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied
van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening
van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het
grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze proce-
dure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar die zich op het grond-
gebied van die lidstaat bevinden.

Wanneer krachtens lid 1 een insolventieprocedure wordt geopend, is iedere insolventieproce-
dure die vervolgens krachtens lid 2 wordt geopend een secundaire procedure. Deze proce-
dure moet een liquidatieprocedure zijn.

De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan slechts in de
volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 voorafgaan:

a) wanneer de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 niet kan worden
verkregen in verband met de voorwaarden die gesteld worden in de wetgeving van de
lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich bevindt;

b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is aangevraagd door een
schuldeiser die zijn woonplaats zetel of gebruikelijke verblijfplaats heeft in de lidstaat op
het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat
is van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting.’

Als hoofdregel inzake de jurisdictie geldt dus dat de rechter van de lidstaat waar het
centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar ligt, bevoegd is.

Toepasselijk recht
In art. 4 Insolventie-Vo wordt de lex concursus als het toepasselijke recht aangewezen
op ‘de insolventie procedure en de gevolgen daarvan’. In art. 4 lid 1 is neergelegd:

‘Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden de insolventieprocedure en de gevolgen
daarvan beheerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventie-
procedure wordt geopend, hierna te noemen “lidstaat waar de procedure wordt geopend”.’

In art. 4 lid 2 staat een niet-limitatieve8 opsomming gegeven van onderwerpen die
door de lex concursus worden beheerst. Hier is belangrijk dat onder sub g wordt
genoemd:

‘welke vorderingen te verhalen zijn op het vermogen van de schuldenaar en wat de gevolgen
zijn ten aanzien van vorderingen die zijn ontstaan na de opening van de insolventieproce-
dure’,

De vraag of een vordering verhaalbaar is op het vermogen van de schuldenaar moet
dus worden beantwoord naar de lex concursus. In sub i van art. 4 lid 2 is voorts

8 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 2 (MvT).
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bepaald dat ook de rangregeling naar de lex concursus dient te worden vastgesteld.
Onder i is daartoe gesteld:

‘de regels betreffende de verdeling van de opbrengst van de te gelde gemaakte goederen,
de rangindeling van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers die krachtens een
zakelijk recht of ingevolge verrekening gedeeltelijk zijn voldaan’.9

Op de hoofdregel van art. 4 Insolventie-verordening inhoudende dat de lex concursus
toepasselijk is, worden uitzonderingen gemaakt. Hier zijn van belang de uitzonderingen
van art. 5, 7 en 11 Insolventie-Vo. In art. 5 en 7 van de Insolventie-verordening is
bepaald dat de opening van een faillissementsprocedure onverlet laat de zakelijke
rechten en de rechten voortvloeiend uit een eigendomsvoorbehoud die rusten op een
goed dat zich in een andere lidstaat bevindt dan de lidstaat waar de procedure is
geopend. In art. 11 wordt gesteld:

‘De gevolgen van de insolventieprocedure voor de rechten van de schuldenaar op onroerend
goed, een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar register onderwor-
pen is, worden beheerst door het recht van de lidstaat onder het gezag waarvan het register
wordt gehouden.’

In art. 11 is bepaald dat de gevolgen van een insolventieprocedure voor de rechten
van de failliet op een teboekstaand zeeschip worden beheerst door de lex registrationis
in plaats van door de lex concursus.

Faillissement van een scheepseigenaar
Indien een scheepseigenaar failliet gaat, worden de gevolgen van het faillissement
voor de rechten van de failliete schuldenaar op het schip op grond van de Insolventie-
verordening in beginsel beheerst door de lex registrationis. Dit is echter anders indien
het schip teboek staat in een staat die geen partij is bij de Verordening. Uit het rapport
Virgós/Schmit10 behorende bij de Insolventie-verordening en het advies van de

9 Het rapport Virgós/Schmit is opgesteld als toelichting bij het nooit in werking getreden Verdrag
betreffende Insolventieprocedures. Dit rapport is geen officiële toelichting op de InsolventieVo maar
kan desondanks wel steun verlenen bij de uitleg ervan. Dit rapport geeft geen uitsluitsel over de
vraag of onder de gevolgen van een voorrecht ook de verhaalbaarheid valt. Het antwoord op deze
vraag kan echter in de Verordening zelf gevonden worden. Uit art. 4 blijkt namelijk dat zowel de
vraag naar het bevoorrecht zijn, de rang van vorderingen als de verhaalbaarheid onder de term
‘gevolgen van de insolventieprocedure’ worden begrepen. Zie voor de tekst van het rapport: Ars
Aequi Libri-wetseditie Insolventierecht 2001-2002; ook gepubliceerd op www.justitie.nl; geraadpleegd
in september 2005. Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 5-6 (MvT).

10 Rapport Virgós/Schmit, sub 44 onder b. Daarin staat: ‘Zelfs indien het centrum van de belangen
van de schuldenaar in een Verdragsluitende Staat is gelegen en het Verdrag van toepassing is, gelden
de Verdragsregels alleen voor de betrekkingen met andere Verdragsluitende Staten. Ten opzichte
van derde landen moet elke lidstaat de passende conflictenregels vaststellen. Zo regelt art. 8 de
gevolgen van een insolventieprocedure voor overeenkomsten betreffende onroerende goederen van
de schuldenaar, as uitzondering op dealgemene toepasselijkheid van her echt van de Staat waar
de procedure wordt geopend (ex art. 4), maar het is slechts van toepassing wanneer het goed of
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Staatscommissie voor het IPR11 volgt namelijk dat de uitzonderingsregels, zoals in
art. 11, alleen gelden wanneer daardoor het recht van een lidstaat wordt aangewezen.

Op grond van deze regels geldt dat indien het centrum van de voornaamste
belangen van de schuldenaar in een lidstaat ligt de gevolgen van de insolventieproce-
dure voor de rechten van de schuldenaar op een in een lidstaat teboekgesteld schip
beheerst worden door de lex registrationis maar de gevolgen van de insolventieproce-
dure voor de rechten van de schuldenaar op een niet in een lidstaat teboekgesteld schip
door de lex concursus.

Van belang is dat art. 11 niet gaat over de rechten van de schuldeisers op een
goed van de failliet. De vragen naar de verhaalbaarheid, voorrang en rangorde van
vorderingen tegen een failliete scheepseigenaar vallen dus niet onder de uitzondering
van art. 11. Deze vragen worden ingevolge de hoofdregel van art. 4 van de Insolventie-
verordening beheerst door de lex concursus.

Indien de faillissementsprocedure in Frankrijk wordt gevoerd tegen een schuldenaar
van wie het schip zich in Nederland bevindt, is Frans recht toepasselijk op de vraag
naar de voorrang en verhaalbaarheid van vorderingen op de executieopbrengst van
het schip. Wordt hetzelfde schip zonder dat sprake is van insolventie in Nederland
geëxecuteerd dan zijn ingevolge art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de lex causae en
de lex registrationis toepasselijk op de voorrang en het verhaal van een vordering
en zijn de lex causae, de lex registrationis en, voor voorrechten boven hypotheek,
het Nederlandse recht toepasselijk op de rang.

Erkenning van een Insolventieprocedure
In de Insolventie-verordening staat de automatische erkenning van een insolventie-
procedure in een lidstaat door andere lidstaten centraal. De automatische erkenning
van insolventieprocedures tussen lidstaten in samenhang met de toepasselijkheid van
de lex concursus zorgt ervoor dat de hoofdprocedure ook in andere lidstaten de
gevolgen heeft die daaraan worden verbonden door het recht van de lidstaat waar
de procedure is geopend.

Toepassing van de Insolventie-verordening: de Clipper Cheyenne
De President van de Rechtbank Middelburg heeft in de zaak Clipper Cheyenne12

uit 2001 de Insolventie-verordening anticiperend toegepast op zeeschepen ten aanzien
van de erkenning van insolventieprocedures in andere lidstaten. In deze zaak had De
Scheldepoort reparatiewerkzaamheden verricht voor SNC Transport de Projet Industriel
(verder: SNC). SNC betaalt de reparatienota’s niet. SNC is gevestigd in Le Havre

de goederen zich in een Verdragsluitende Staat bevinden. Het Verdrag regelt niet het geval waarin
het goed in kwestie zich in een niet-Verdragsluitende Staat bevindt. De Staat waar de procedure
wordt geopend, dient te besluiten of een uitzondering op de algemene toepasselijkheid van zijn eigen
recht raadzaam is, en zo ja, op welke voorwaarden.’

11 Advies van de Staatscommissie voor het IPR, p. 8. De tekst van het advies is te vinden op www.justi-
tie.nl, geraadpleegd in september 2005.

12 Pres. Rb. Middelburg 16 februari 2001, S&S 2002, 51 (Clipper Cheyenne). Zie ook: TVR 2001,
p. 122-123.
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en de rechtbank van die plaats verleent surseance van betaling in juli 2000. In februari
2001 legt Scheldepoort in Antwerpen, met verlof van de rechtbank aldaar, beslag op
een schip van SNC, de Clipper Cheyenne. Dit beslag wordt door de Scheldepoort
opgeheven in verband met een verdrag tussen België en Frankrijk. Op dezelfde dag
vraagt Scheldepoort echter aan de Rechtbank Middelburg verlof om beslag te leggen
op hetzelfde schip. SNC stelt dat beslag niet meer mogelijk was omdat reeds surseance
van betaling was uitgesproken. Scheldepoort stelt dat de surseance van betaling die
uitgesproken is in Frankrijk geen invloed heeft op goederen in een andere staat in
verband met het territorialiteitsbeginsel.

De President van de rechtbank verwijst naar het arrest van 24 oktober 1997
Gustafsen/Mosk13 en de, toen nog niet in werking getreden, Insolventie-verordening.
De rechtbank kent aan de Insolventie-verordening anticiperende werking toe door
te overwegen:

‘Omdat vaststaat dat deze verordening volgend jaar in werking zal treden en deze verorde-
ning een voorlopig eindpunt is van een reeds langgeleden ingezette weg in de richting van
een regeling van het insolventierecht in Europees verband (…)’.

De president stelt dat de in de verordening opgenomen automatische erkenning van
een insolventieprocedure in een lidstaat door andere lidstaten, in samenhang met de
lex concursus van de insolventieprocedure ervoor zorgt dat de hoofdprocedure ook
in andere lidstaten de gevolgen heeft die daaraan worden verbonden door het recht
van de lidstaat waar de procedure is geopend. In deze zaak leidt dat ertoe dat het schip
van SNC in de surseance valt en dat de crediteuren in de lidstaten zich volgens Frans
recht niet bij voorrang kunnen verhalen op dit schip. Op de Clipper Cheyenne had
dus geen beslag gelegd meer mogen worden maar de Scheldepoort had haar vordering
in Frankrijk bij de bewindvoerder moeten indienen.

5.2.4 Conclusie ten aanzien van de betekenis van de Insolventie-verordening voor
het zeeschip

De Insolventie-verordening is wel van toepassing op insolventieprocedures maar niet
op gerechtelijke uitwinning na executoriaal beslag. Het praktische belang van de
Insolventie-verordening voor zeeschepen is veel minder groot dan de regeling uit art.
3 Wet conflictenrecht 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 voornaam-
ste 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 global limitation van de P&I Clubs een faillissement zal worden afgewend.

13 HR 24 oktober 1997, NJ 1999, 316 (Gustafsen/Mosk).
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De conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wijzen in tegenstelling
tot de Insolventie-verordening niet alleen in faillissement maar ook ingeval van
gerechtelijke uitwinning het toepasselijke recht aan op het recht van voorrang. Art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht is dus zowel van toepassing in het geval vragen van
verhaal of voorrang rijzen in het kader van een executoriale verkoop zonder dat er
sprake is van een faillissement als in de situatie dat er weliswaar sprake is van een
faillissement maar waarop de Insolventie-verordening niet van toepassing is omdat
de failliet het centrum van zijn voornaamste belangen buiten de lidstaten heeft.

De vraag of de Insolventie-verordening of art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht het
toepasselijke recht op een insolventieprocedure aanwijst, is van belang voor de
verdeling van de executieopbrengst omdat de regelingen verschillende conflictregels
bevatten. De Insolventie-verordening wijst de lex concursus aan terwijl art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht verwijst naar de lex causae, de lex registrationis en het
Nederlandse recht.

5.3 Art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht

5.3.1 Inleiding

Het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is bij de verdeling
van de opbrengst van een zeeschip wordt sinds 1 mei 1993 aangewezen door de
conflictregel in art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht.14 In art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht is bepaald:

‘1. Indien in Nederland in geval van faillissement of van gerechtelijke uitwinning de
opbrengst van een teboekstaand schip gerechtelijk moet worden verdeeld, wordt de vraag
of, en zo ja, tot welke omvang, een daarbij geldend gemaakte vordering bestaat, beantwoord
naar het recht dat die vordering beheerst.
2. Of een vordering als bedoeld in het voorgaande lid bevoorrecht is en welke de omvang,
de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn, wordt beslist naar het recht van de
Staat waar het schip ten tijde van de aanvang van het faillissement of de uitwinning teboek
stond. Evenwel wordt bij de bepaling van de rangorde van vorderingen slechts aan die

14 Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; Rb. Haarlem 8 oktober 1993,
S&S 1994, 55 (Omiros (ex-Iliada)); Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam
4 februari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14; Hof Den Haag 23 januari
1996, S&S 1996, 52; HR 12 september 1997, S&S 1997, 123; Rb. Rotterdam 18 februari 1994 en
17 augustus 1995, S&S 1998, 41; Hof Amsterdam 21 september 2000 gepubliceerd bij HR 13
december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000); Rb. Rotterdam 16 december 1994 gepubliceerd
bij: Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51; HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin
Oakland); Hof Den Haag 12 mei 1998, S&S 1998, 88 (Princess of Rotterdam (ex Capella II)); Rb.
Rotterdam 28 mei 1998, S&S 1999, 76 (Nicole); Rb. Rotterdam 29 maart 2001, S&S 2003, 53
(Challenger); Rb. Rotterdam 13 juni 2002, S&S 2003, 5 (Skaufast (ex Alinda Fox))Rb. Rotterdam
22 juli 2002, S&S 2003, 78 (Lodz II).
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vorderingen voorrang toegekend boven door hypotheek gedekte vorderingen, die ook naar
Nederlands recht een zodanige voorrang genieten.
3. Aan een vordering die naar het daarop toepasselijke recht niet op het schip bevoorrecht
is, wordt geen voorrang toegekend.’

Op grond van art. 3 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht bepaalt de lex causae van een
vordering of de vordering bestaat en wat de omvang daarvan is. Op grond van het
lid 2 bepaalt de lex registrationis15 ‘of een vordering bevoorrecht is, welke de om-
vang, de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht zijn’. De toepasselijkheid van
de lex registrationis op de rangorde is in overeenstemming met het Geneefs Binnen-
vaartverdrag van 1965, het Brussels verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheeps-
hypotheken van 1967 en het Geneefs verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheeps-
hypotheken van 1993.

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 bevoor-
recht is boven hypotheek indien dat ook niet naar Nederlands recht zo is.16

5.3.2 Totstandkoming van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht

Artikel 3 Wet conflictenrecht zeerecht geldt zowel voor zeeschepen als voor binnen-
vaartschepen. Voor wat betreft binnenschepen is het Koninkrijk der Nederlanden
gebonden aan het eerdergenoemde Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965. In dat
verdrag worden in art. 13 en 18 enkele conflictregels gegeven.

De bepaling uit het slot van art. 3 lid 2 inhoudende dat vorderingen alleen boven
hypotheek gerangschikt zijn indien dat naar de lex fori ook zo is, is gebaseerd op
art. 13 van het Geneefs Binnenvaartverdrag. In art. 13 van dat verdrag is namelijk
gesteld:

‘Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que
celles énumérées à l’article 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d’un privilège
primant les hypothèques, mais
a) pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances ne jouiront sur le
territoire d’une autre Partie contractante d’un privilège primant les hypothèques que si
elles jouissent aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contrac-
tante;
b) pour un bateau immatriculé sur un registre d’une autre Partie contractante, ces créances
ne jouiront sur son territoire d’un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent
aussi d’un tel privilège d’après la législation de cette autre Partie contractante.’

15 Zie voor de vraag of onder de teboekstelling moet worden begepen de teboekstelling in het eigenaars-
register of de teboekstelling in het rompbevrachtingsregister paragraaf 3.3 van deel I.

16 Prisse en Israël zijn geen voorstander van deze bepaling; zie: Prisse 1995, p. 19 en Israël, 1998,
p. 14
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De conflictregel uit het eerste deel van art. 3 lid 2 inhoudende dat de lex registrationis
de omvang, de rangorde en de gevolgen van een voorrecht bepaald, is gebaseerd op
eerdergenoemd art. 18 van het Geneefs Binnenvaartverdrag.17

Commentaar van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht
In het eerste ontwerp uit 1981 voor een conflictregel voor scheepsvoorrechten van
een Subcommissie van de Staatscommissie voor het IPR18 was in art. 3 de bepaling
‘evenwel wordt bij de bepaling van de rangorde van vorderingen slechts aan die
vorderingen voorrang toegekend boven door hypotheek gedekte vorderingen, die ook
naar Nederlands recht een zodanige voorrang genieten’ nog niet opgenomen. Op
aandringen van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV)19

is deze zinsnede echter later alsnog toegevoegd. De NVZV schrijft daartoe20:

‘Met betrekking tot de rangorde wordt dan echter in het tweede lid een onderscheid gemaakt
tussen zeeschepen en binnenschepen. Terwijl voor zeeschepen het land van teboekstelling
bepaalt welke voorrechten boven hypotheek gaan, geldt ten aanzien van binnenschepen
dat slechts aan die vorderingen voorrang wordt toegekend boven door hypotheek gedekte
vorderingen die ook naar Nederlands recht een zodanige voorrang genieten.
Naar onze mening dient de voor binnenschepen ontworpen regeling ook te gelden voor
zeeschepen (met het bijkomende voordeel dat ook te dezer zake voor beide soorten schepen
dezelfde regels gelden). Deze mening berust op de volgende gronden.
De thans alleen voor binnenschepen voorgestelde, aan het Verdrag van Genève van 1965
betreffende rechten op binnenschepen ontleende, regeling wordt in vele landen ook toegepast
in geval van gerechtelijke veiling van zeeschepen. Vaak is dit een gevolg van het feit dat
op het gehele complex van vragen van de onderhavige aard niet de “lex executionis” doch
de “lex fori” wordt toegepast, al dan niet op grond van qualificatie als procesrechtelijk.
Het toekennen van beslissende betekenis aan de Nederlandse wet heeft verder het voordeel
dat de executie-opbrengst eerder ter beschikking van crediteuren zal komen doordat de
rechter-commissaris in mindere mate verplicht zal zijn een onderzoek in te stellen naar
de inhoud van buitenlands recht.
Niet valt in te zien dat Nederland als éénling in de maritieme wereld een beleid zou moeten
voeren dat er op gericht is het toevalselement dat ontstaat door keuze voor de lex executio-
nis te elimineren.

17 In art. 18 is bepaald: La législation du pays d’immatriculation régit:
a) les conditions et les modalités d’extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du bateau, des
privilèges énumérés à l’art. 11 du présent Protocole;
b) l’étendue, les rangs respectifs et l’extinction des privilèges visés à l’art. 13 du présent Protocole;
c) toute autre question concernant les privilèges visés à l’art. 11 ou à l’art. 13 qui n’est pas réglée
par le présent Protocole. Zie ook paragraaf 4.3.4.

18 De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht heeft op 24 januari 1981 ter voldoening
van een verzoek daartoe van de minister van justitie een ontwerp van wet opgesteld dat regels van
internationaal privaatrecht bevat voor een aantal in boek 8 van het nieuwe Burgerlijk wetboek
geregelde zee- en binnenvaartrechtelijke onderwerpen met internationale aspecten.

19 Brief van de Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht aan de Minister van Justitie van
20 maart 1987, p. 2.

20 Brief van de Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht aan de Minister van Justitie van
20 maart 1987, p. 2.
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Tenslotte moge in herinnering worden geroepen dat de bezwaren van Nederlandse zijde
tegen de ratificatie van het Brusselse Verdrag van 1967 over “liens and mortgages” zich
concentreerden op de te lange lijst van vorderingen die boven hypotheek geplaatst werden.’

De NVZV noemt verschillende argumenten voor het opnemen van de regel dat
voorrechten niet boven hypotheek gerangschikt zijn als dat naar Nederlands recht ook
niet zo is. In de eerste plaats het feit dat de rangregeling voor voorrechten op zeesche-
pen zoals die naar Nederlands recht bestaat in vele landen wordt toegepast. Dit is
volgens de NVZV een gevolg van het feit dat veel landen, net als Nederland, de
rangregeling uit het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 in hun nationale recht ook
op zeeschepen hebben toegepast en veel landen die eigen rangregeling als toepasselijke
lex executionis ook op vreemde schepen toepassen.

In de tweede plaats leidt opname van de voorgestelde regel volgens de NVZV
er toe dat de executieopbrengst eerder ter beschikking van de crediteuren komt doordat
in mindere mate een onderzoek naar de inhoud van buitenlands recht nodig is. De
NVZV stelt voorts dat Nederland niet als enige in de wereld een beleid hoeft te voeren
dat door de toepassing van de lex registrationis zonder een rol voor de lex executionis,
gericht is op rechtszekerheid omtrent de rangorde. Tot slot is de NVZV er een voor-
stander van om voor zeeschepen en binnenschepen op dit terrein gelijkluidende
conflictregels te hanteren.

Naar aanleiding van deze brief van de NVZV is de corrigerende rol van het
Nederlandse recht inzake boven hypotheek gerangschikte vorderingen ook met betrek-
king tot zeeschepen toegekend.21 De toepasselijkheid van het Nederlandse recht op
de vraag of een vordering boven hypotheek gerangschikt is, voorkomt op deze wijze
dat de lex registrationis aan vorderingen een rang boven hypotheek toekent terwijl
dat naar Nederlands recht niet zo is.

De vraag kan worden gesteld of genoemde argumenten terecht zijn aangevoerd.
Twijfel kan rijzen omtrent de juistheid van de cumulatieve toepassing van lex registra-
tionis en het Nederlandse recht op de rangorde waar zowel in het Geneefs Binnenvaart-
verdrag van 1965, in het verdrag van 1967 als in het Geneefs verdrag van 1993 alleen
naar de lex registrationis wordt verwezen. Voor de beantwoording van de gestelde
vraag zal eerst het conflictenrecht voor voorrechten op zeeschepen worden onderzocht
zoals dat in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht gold om vervolgens een
waardeoordeel te kunnen geven over verschillende alternatieven voor een conflictregel
voor het recht van voorrang.

21 Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 3-4 (MvA).
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5.3.3 Het conflictenrecht betreffende voorrechten in de periode voor de Wet conflic-
tenrecht zeerecht22

Inleiding
Om de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht voor de voorrang en de
rangorde te waarderen wordt een vergelijking gemaakt van de voor- en nadelen van
dit systeem met de voor- en nadelen van het systeem zoals dat gold voor de Wet
conflictenrecht zeerecht op grond van regels uit het Wetboek van Koophandel en de
jurisprudentie. Ondanks het feit dat geen eenduidig beeld uit deze jurisprudentie naar
voren komt, blijkt wel dat het systeem uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht in elk
geval niet de heersende leer was in de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht.

De opvattingen in de literatuur over de mogelijke conflictregels ter aanwijzing
van het toepasselijke recht op de vraag of aan een vordering een recht van voorrang
is verbonden, zijnde de lex executionis, de lex registrationis en de lex causae, worden
bestudeerd teneinde het huidige systeem uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht op
zijn functionaliteit te beoordelen. Onderscheid zal daarbij worden gemaakt tussen
enerzijds de vraag welk recht werd toegepast op het bestaan van een voorrecht en
anderzijds de vraag welk recht toepasselijk werd geacht op de rangorde van verschil-
lende voorrechten.

Nederlands-Belgisch executieverdrag: de lex registrationis beheerst de voorrang en
de rangorde
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft met België in 1925 een executieverdrag geslo-
ten.23 Dit verdrag was alleen van toepassing op Nederlandse en Belgische schepen
en dan alleen nog ingeval van faillissement van de scheepseigenaar. Op grond van
art. 23 lid 3 wijst het verdrag het recht van de staat waartoe het schip behoort als
toepasselijk recht aan op scheepshypotheken en scheepsvoorrechten. Dat wil zeggen
dat rechten op een Nederlands schip door Nederlands recht worden beheerst en rechten
op een Belgisch schip door Belgisch recht. Volgens het Nederlands-Belgisch executie-
verdrag beheerst de lex registrationis dus de vraag aan welke vorderingen een voorrecht
was verbonden.

Artikel 318v K: de lex executionis bepaalt de rangorde
Voor andere schepen dan Belgische kende het Nederlandse recht alleen een gecodifi-
ceerde meervoudige conflictregel voor de rangorde maar niet voor de vraag of een

22 J. Asser 1963, p. 9-19; Verheul 1968, p. 63-65.
23 Verdrag tussen Nederland en België betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende

het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van
scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, alsmede van het bij dat verdrag gevoegde
additioneel protocol, Brussel 28 maart 1925, Stb. 1929, 405. In werking getreden op 1 september
1929. Zie: Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 6-7. Zie ook: Boonk 1998, p. 81, Prisse 1995,
p. 13-14.
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vordering bevoorrecht was.24 De conflictregel voor de rangorde was neergelegd in
art. 318v K (oud).25 Het artikel is overigens met de inwerkingtreding van de Wet
conflictenrecht zeerecht vervallen per 30 april 1993.26 In art. 318v K (oud) was
neergelegd dat:

‘Als de gerechtelijke verdeeling van de opbrengst van een vreemd schip binnen het Rijk
plaats heeft, worden de kosten van uitwinning, het hulploon, de loodsloonen, de kanaal-
en havengelden en andere scheepvaartrechten in ieder geval geplaatst in den rang, hun
door art. 210, 211, 213, 217 en 218 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek toegekend.’

In art. 318v K (oud) was dus bepaald dat bij de executie van een zeeschip in Neder-
land de onderlinge rang van enkele vorderingen jegens het schip moest worden bepaald
naar Nederlands recht. De lex executionis beheerst de rangorde. Een voorbeeld van
een uitspraak waarin de lex executionis werd toegepast op de rangorde van een
vordering is het arrest van het Hof Den Haag in de Markland-zaak27 van 17 oktober
1995 waarop de Wet conflictenrecht zeerecht nog niet van toepassing was. De zaak
speelt naar aanleiding van de executoriale verkoop van het in het scheepsregister van
de Faeröer Eilanden ingeschreven m.s. Markland. De Markland behoorde destijds
in eigendom toe en/of werd gereed door P/F Transmar Limited (Transmar), gevestigd
op de Faeröer Eilanden. Jensen is aan boord van het schip in dienst geweest en heeft
op grond van de arbeidsovereenkomst nog recht op gage. Jensen vordert een verklaring
voor recht dat zijn vordering is bevoorrecht op de Markland en haar opbrengst en
dat zijn vordering in haar geheel in rang boven de vordering(en) van de banken dient
te worden gerangschikt, althans in rang gelijk dient te worden gesteld aan de vorderin-
gen genoemd in art. 318c lid 1 sub 2 K.28

De rechtbank wijst in de Markland-zaak de vordering gedeeltelijk toe en gedeelte-
lijk af. Jensen gaat in hoger beroep. Het hof stelt in de eerste plaats dat partijen het
erover eens zijn dat de vraag of de vordering van Jensen bevoorrecht is op de op-
brengst van de Markland dient te worden beantwoord aan de hand van het recht dat
deze vordering beheerst, te weten het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht

24 In de Nederlandse wet stonden wel enkele enkelvoudige conflictregels voor Nederlandse schepen
die in die richting van de toepasselijkheid van de lex registrationis wezen. Art. 314, 318 en 318l
K (oud).

25 Wet van 22 december 1924, Stb. 1924, 573. In werking getreden op 1 februari 1927, Stb. 1926,
324. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 mei 1990, Stb. 1990, 379 jo. Stb. 1991, 127. Wijzigingswet
in werking getreden per 1 april 1991, Stb. 1991, 100.

26 Wet van 18 april 1993, Stb. 1993, 168.
27 Hof Den Haag 17 oktober 1995, NIPR 1996, 401.
28 In dat art. 318c lid 1 K was bepaald: ‘De bevoorrechte inschulden op schepen zijn, behoudens het

bepaalde bij art. 318q: de kosten van uitwinning; de uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende
vorderingen van den kapitein en van de schepelingen over den tijd gedurende welken zij aan boord
van een schip in dienst zijn; het hulploon, de loodsoonen, de kanaal- en havengelden en andere
scheepvaartrechten; de vorderingen wegens aanvaring.’
Het meest opvallende verschil met het huidige art. 8:211 BW is dat vorderingen uit aanvaring in
art. 318c K boven hypotheek gerangschikt waren maar in art. 8:217 lid 1 sub b BW beneden
hypotheek zijn gerangschikt.
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van de Faeröer Eilanden. Vervolgens gaat het hof in op de vraag welk recht toepasse-
lijk is op de rangorde. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis geoordeeld dat
overeenkomstig de heersende rechtspraak de rang van een (naar vreemd recht) bevoor-
rechte vordering bepaald wordt door de voorrang die een gelijksoortige bevoorrechte
vordering heeft naar het recht van het land waar het schip executoriaal is verkocht
en waar de verdeling van de opbrengst plaatsvindt, in deze zaak naar Nederlands recht.
Het hof bevestigt de opvatting van de rechtbank dat de lex executionis de rangorde
bepaalt en stelt dat naar Nederlands internationaal privaatrecht een krachtens vreemd
recht bestaand voorrecht inpasbaar dient te zijn in het naar Nederlands recht geldende
executierecht. Het hof vervolgt met te stellen dat de omstandigheid dat op alle betrok-
ken vorderingen, zoals Jensen heeft betoogd, het recht van de Faeröer Eilanden van
toepassing is en er geen banden met de Nederlandse rechtsorde zijn aan te wijzen
behalve dat het schip in Nederland is geëxecuteerd niet leidt tot een ander oordeel.
Het hof besluit met het oordeel dat het naar zijn aard strikte stelsel van de onderlinge
rangorde van preferente vorderingen als bedoeld in art. 318 c, lid 1 sub 2 (oud) WvK
eraan in de weg staat om op gronden van billijkheid het voorrecht dat door de genoem-
de bepaling wordt toegekend uit te breiden buiten hetgeen er naar de bewoordingen
van dat artikel onder valt. Het hof ziet geen grond te anticiperen op art. 8:211 BW,
dat de beperking van 318c lid 1 sub 2 (oud) WvK niet meer kent.

Uit dit arrest kan worden afgeleid dat vlak voor de inwerkingtreding van de Wet
conflictenrecht zeerecht in de jurisprudentie de vraag naar het bestaan van een voor-
recht naar de lex causae werd beoordeeld en de rangorde naar de lex executionis werd
bepaald.

Overeenkomstig voornoemd art. 318v K (oud) werd ook in de jurisprudentie de rang
van een voorrecht in de regel29 bepaald naar de lex executionis.30 Een vreemde
vordering moest daartoe worden ingepast in het Nederlandse systeem. Als deze
assimilatie mislukte had de vreemde vordering in beginsel geen voorrang in Nederland.
Op dit beginsel kon een uitzondering worden gemaakt indien de buitenlandse wet

29 Soms werd wel ruimte gegeven voor vreemd recht bij de bepaling van de rangorde: Rb. Middelburg
22 mei 1963, NJ 1963, 461 (Norlanda); Rb. Rotterdam 25 oktober 1965, S&S 1966, 7 (Navarra).

30 Hof Den Haag 24 december 1915, NJ 1916, 620 (Avoca); Rb. Rotterdam 2 december 1927, NJ
1928, 127 (Harald); Rb. Rotterdam 25 september 1931, NJ 1932, 236; Rb. Rotterdam 9 oktober
1931, NJ 1932, 234 (Generalfeldmarschall von Hindenburg); Rb. Rotterdam 16 november 1932,
NJ 1933, 742 (Hans Rudolf Reichel); Rb. Rotterdam 20 januari 1937, NJ 1937, 879 (Sfantu Nicolae);
Hof Den Haag 5 februari 1937, NJ 1937, 875 (Fleiss); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1959,
56 (Tinamar); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1959, 15 (Panormitis); Rb. Rotterdam 9 juni
1959, S&S 1959, 55 (Zeearend); Rb. Rotterdam 29 december 1960, S&S 1961,14 (Valiant Nikki);
Rb. Haarlem 10 januari 1961, NJ 1961, 452 (Henry Böge); Rb. Rotterdam 2 april 1965, S&S 1965,
62 (Maria Lauretana); Rb. Rotterdam 23 december 1968, S&S 1969, 65 (Sapphire Gladys); Rb.
Rotterdam 13 maart 1974, S&S 1975, 24 (Libra); Rb. Rotterdam 5 oktober 1979, S&S 1980, 81
(Titika P); Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia B VI); Rb. Rotterdam 18 november
1983, S&S 1984, 77 (Maratha Mariner); Rb. Middelburg 6 mei 1985, S&S 1986, 111 (Trans Kostas);
Rb. Middelburg 8 maart 1989, S&S 1990, 106 (Trans Kostas); Rb. Rotterdam 6 oktober 1989, S&S
1991, 75 (Parouth); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S 1993, 38 (Mara S (Ex Marmara S)).
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waarop het voorrecht wordt gebaseerd bedoeld is ook buiten de rechtsorde van die
staat werking te hebben en het belang bij een dergelijke extraterritoriale werking zo
overwegend is dat het belang van het Nederlandse rechtsstelsel daarvoor dient te
wijken.31 Lukte de inpassing van de vreemde vordering in het Nederlandse systeem
van voorrechten wel, dan verkreeg de vordering dezelfde rang als de Nederlandse
versie. De rangorde werd in de jurisprudentie echter soms naar de lex causae32

bepaald als alle vorderingen door hetzelfde recht of door overeenkomstig recht werden
beheerst.

Artikel 16 EW: de lex executionis beheerst de voorrang en de rangorde
In het Nederlandse conflictenrecht ontbrak een gecodificeerde conflictregel voor de
aanwijzing van het toepasselijke recht op het bestaan van een voorrecht. In de nooit
in werking getreden en niet op zeeschepen33 toepasselijke Eenvormige Benelux Wet
(EW) staat in art. 16:

‘De wet van het land, waar de verdeling van de opbrengst van een executie dient te
geschieden, bepaalt welke vorderingen een voorrecht hebben en de volgorde der voorrech-
ten.’

In de EW wordt derhalve de lex executionis als toepasselijk recht aangewezen op
zowel het bestaan als de rangorde van voorrechten. Deze conflictregel is echter wat
betreft het bestaan van een recht van voorrang in de meeste gevallen niet gevolgd
in de jurisprudentie. Bij het ontbreken van een gecodificeerde conflictregel voor het
bestaan en de omvang van vreemde voorrechten op een zeeschip anders dan een
Belgisch of Nederlands schip werd in de jurisprudentie verschillend geoordeeld over
de hanteren conflictregel. Zowel de lex executionis,34 de lex causae,35 de lex registra-

31 Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia B VI); Rb. Rotterdam 18 november 1983, S&S
1984, 77 (Maratha Mariner); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S 1993, 38 (Mara S (Ex Marmara
S)).

32 Rb. Rotterdam 5 mei 1924, NJ 1925, 907(Kongsgaard); Rb. Rotterdam 23 februari 1928, NJ 1928,
778 (Karl Hans); Rb. Rotterdam, datum onbekend, NJ 1932, 235 (Hans Rudolf Reichel), zie echter
ook Rb. Rotterdam 16 november 1932, NJ 1933, 742 waarin de Nederlandse rangregeling analoog
wordt toegepast; Rb. Rotterdam 25 november 1931, NJ 1932, 235 (Ilse Reichel) in beginsel wordt
de lex causae toegepast, slechts bij onderling verschil wordt de lex executionis toegepast.

33 Zie art. 23 sub b EW.
34 Hof Den Haag 24 december 1915, NJ 1916, p. 620 (Avoca); Rb. Rotterdam 2 december 1927, NJ

1928, 127 (Harald); Zie ook: Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 3 (MvA).
35 Rb. Rotterdam 23 februari 1928, NJ 1928, 778 (Karl Hans); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S

1959, 56 (Tinamar); Rb. Rotterdam 13 januari 1959, S&S 1960, 15 (Panormitis); Rb. Rotterdam
29 december 1960, S&S 1961,14 (Valiant Nikki); Rb. Middelburg 22 mei 1963, NJ 1963, 461
(Norlanda); Rb. Rotterdam 2 april 1965, S&S 1965, 62 (Maria Lauretana); Rb. Rotterdam 23
december 1968, S&S 1969, 65 (Sapphire Gladys); Rb. Rotterdam 13 maart 1974, S&S 1975, 24
(Libra); Rb. Rotterdam 5 oktober 1979, S&S 1980, 81 (Titika P); Rb. Rotterdam 12 oktober 1982,
S&S 1983, 4 (Antipolis); Rb. Middelburg 6 mei 1985, S&S 1986, 111 (Trans Kostas); Rb. Middelburg
8 maart 1989, S&S 1990, 106 (Trans Kostas); Zie ook: Boonk 1998, p. 78-79; Prisse 1995, p. 12.
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tionis36 als het naar billijkheid geldende recht37 werden door de Nederlandse rechter
toegepast.38

Geconcludeerd kan worden dat uit de jurisprudentie uit de periode voor de Wet
conflictenrecht zeerecht een geschakeerd beeld naar voren komt. Meest voorkomend
was echter de toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht
was en de toepassing van de lex executionis op de vraag welke rang die vordering
vervolgens inneemt.

Conclusie uit de vergelijking van de jurisprudentie voor de Wet conflictenrecht
zeerecht met art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht
Uit de vergelijking van de jurisprudentie voor de Wet conflictenrecht zeerecht met
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht blijkt dat de regeling uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht afwijkt van de regeling zoals die daarvoor in het ongeschreven conflictenrecht
bestond. Op de vraag of een vordering bevoorrecht is, werd aanvankelijk vaak de
lex causae toegepast terwijl een vordering naar huidig Nederlands conflictenrecht pas
bevoorrecht is als dat zowel naar de lex causae als de lex registrationis zo is. Op de
rangorde werd aanvankelijk de lex executionis toegepast maar ingevolge art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht is nu in beginsel de lex registrationis toepasselijk op de
rangorde waarbij het Nederlandse recht een corrigerende rol heeft gekregen voor de
boven hypotheek gerangschikte voorrechten.

Voor zowel de voorrang als de rangorde is dus een veel belangrijker plaats
ingeruimd voor de lex registrationis. Hoewel dat in de jurisprudentie nog niet het geval
was, werd in de literatuur al wel veel eerder gepleit voor toepassing van de lex
registrationis op de vraag naar de rangorde.39 Uit de Toelichting op art. 3 Wet conflic-
tenrecht zeerecht kan worden afgeleid wat de redenen van de Nederlandse wetgever
zijn geweest om de conflictregel voor voorrang en rangorde zo te construeren als die
nu is.

De juistheid van de ratio van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht zoals die blijkt
uit de Parlementaire Geschiedenis van dat artikel zal worden getoetst aan de opvattin-
gen in de literatuur over de te hanteren conflictregels voor voorrang en verhaal. Aan
de hand van deze Parlementaire Geschiedenis en literatuur over de conflictregels voor
voorrang en verhaal zal een antwoord worden gegeven op de vraag of art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht een verbetering is ten opzichte van de situatie zoals die
daarvoor gold. Onder meer wordt daarbij een antwoord gegeven op de vraag of de
ruimere toepassing van de lex registrationis aanbeveling verdient

36 Rb. Rotterdam 20 januari 1937, NJ 1937, 879 (Sfantu Nicolai).
37 Rb. Haarlem 10 januari 1961, NJ 1961, 452 (Henry Böge).
38 Zie: J. Asser 1963, p. 16-18.
39 Kollewijn 1960, p. 322; zie ook: Cleveringa 1961, p. 128 e.v.; Schultz 1971, p. 67; Deelen 1971,

p. 381 e.v.
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5.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van art. 3Wet conflictenrecht zeerecht

5.4.1 Inleiding

Bij de totstandkoming van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is uitvoerig gesproken
over de keuze die gemaakt moest worden ten aanzien van het toepasselijke recht op
de vragen naar bestaan, omvang, rang en gevolgen van een voorrecht. De wetgever
moest een keuze maken tussen de lex causae, de lex executionis en de lex registratio-
nis.40 De Nederlandse wetgever heeft getracht de hierna te noemen nadelen van de
verschillende alternatieven op te heffen en de voordelen van de verschillende alternatie-
ven optimaal te benutten door de verschillende conflictregels cumulatief toepasselijk
te doen zijn. De Staatscommissie41 voor het IPR stelt daartoe:

‘Het ontwerp wijst het recht van de plaats waar het schip is teboekgesteld als toepasselijk
recht aan, zij het dat het wat betreft het bestaan en de omvang van de bevoorrechte
vordering verwijst naar het recht waardoor die vordering wordt beheerst.
Door dit stelsel worden de nadelen van de in het voorgaande besproken stelsels vermeden.
Alle schuldeisers kunnen aan de hand van de lex registrationis nagaan of aan hun vordering
een voorrecht is verbonden, of dat voorrecht zakelijke werking heeft, of het zich uitstrekt
alleen tot het schip of ook tot het scheepstoebehoren, wat de duur is van het voorrecht
enzovoort, alle schuldeisers kunnen op deze wijze hun onderlinge positie vaststellen, en
zij worden ten aanzien van hun rangorde beschermd. In het bijzonder voor hypothecaire
schuldeisers levert dit een belangrijk voordeel op omdat zij aldus bij hun financieringsbeslis-
singen effectief rekening kunnen houdenmet vorderingsrechten die boven hypotheek gaan.’

Voorts stelt de Staatscommissie.42

‘Een gevolg van het gekozen stelsel is dat een vordering die op het ogenblik naar de lex
registrationis bevoorrecht is, door de rechter die de rangregeling opmaakt als zodanig
zal dienen te worden behandeld, ook als die vordering naar zijn recht niet bevoorrecht
is. Daartegen behoeft geen bezwaar te bestaan. De ongewenste situatie dat een vordering
ingevolge het recht van de plaats van teboekstelling als bevoorrecht zou moeten worden
aangemerkt, hoewel zij naar het recht dat de vordering beheerst niet bevoorrecht is, wordt
door het laatste lid van het artikel geëcarteerd.’

Door toepassing van de lex registrationis op de voorrang wordt een mate van rechts-
zekerheid gegarandeerd die groter is dan bij toepassing van de lex executionis voor
zowel de schuldeiser en de schuldenaar van een bepaalde vordering als voor derden
die ter vaststelling van hun eigen positie willen weten welke vorderingen mogelijk
allemaal (nog meer) bevoorrecht zijn op het schip. Aan de hand van de lex registratio-

40 Boonk 1998, p. 85-87; 100-103.
41 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
42 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
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nis is na te gaan welk aantal verschillende soorten voorrechten maximaal aan het schip
kunnen zijn verbonden.

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.43 Het doel van art. 3 Wet conflicten-
recht zeerecht om forumshopping tegen te gaan, wordt met de conflictregels uit art.
3 Wet conflictenrecht zeerecht mijns inziens echter niet volledig bereikt. Forum-
shopping blijft interessant omdat naast de lex registrationis ook nog een corrigerende
rol voor de lex executionis is weggelegd met betrekking tot boven hypotheek gerang-
schikte vorderingen. Hypotheekhouders zullen nu juist voor het Nederlandse forum
gaan shoppen omdat naar Nederlands recht minder voorrechten boven hypotheek
gerangschikt zijn dan naar de rechtsstelsels die zijn geschoeid op het verdrag van 1926,
1967 of 1993.

Evenals in de rechtspraak voor de Wet conflictenrecht zeerecht bestond bestaat ook
in de literatuur44 geen eenstemmigheid over het conflictenrecht voor scheepsvoorrech-
ten. Cleveringa45 onderscheidt in de Nederlandse rechtspraak en literatuur vijf stelsels
voor de beantwoording van de vraag, naar welk recht het bestaan van een voorrecht
en de rang van die voorrechten moet worden vastgesteld. Hij onderscheidt in het kort
de volgende stelsels:
- de lex causae; bij vorderingen die zijn ontstaan in verschillende staten geldt de

lex executionis;
- de lex causae beheerst de vraag of de vordering bevoorrecht is en de lex executio-

nis beheerst de vraag welke rang de vorderingen onderling innemen;
- de lex executionis;
- de lex registrationis;
- het recht dat de meest bevredigende uitkomst geeft.

Geen van de vijf stelsels was in Nederland toonaangevend.46 De lex registrationis,
de lex executionis en de lex causae zullen op hun doelmatigheid en rechtvaardigheid
worden beoordeeld. De toepassing van boven onder e genoemd ‘recht dat het meest
bevredigende uitkomst geeft’, verwerp ik echter op voorhand omdat het stelsel dat
voor de ene partij bevredigend is dat juist vaak niet is voor de andere partij en daarom
geen werkbare conflictregel oplevert. Bij de bespreking van de verschillende conflict-
regels wordt onderscheid gemaakt tussen de conflictregel voor het bestaan van een
voorrecht en de conflictregel voor de rangorde van de voorrechten. Duidelijk is dat
een rangorde alleen opgesteld kan worden aan de hand van één rechtsstelsel om
tegenstrijdige rangordes te voorkomen. De vereiste toepasselijkheid van één rechtsstel-

43 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 7 (MvT).
44 Abraham 1950, p. 302-320; J. Asser 1963, p. 15-19; Singh 1967, p. 83, nr. 209; Schultz, 1993, p.

352-354; Prisse 1995, p. 14-20, Boonk 1998; Israël 1998, p. 12-14
45 Cleveringa 1961, p. 128-135. Zie ook: Philip, in: Comité Maritime International 1984, p. 63.
46 Cleveringa 1961, p. 132.
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sel sluit de toepasselijkheid van de lex causae uit ingeval er meer vorderingen bestaan
die door verschillend recht worden beheerst en versmalt de keuze tot twee mogelijk-
heden, zijnde de lex executionis en de lex registrationis. De Staatscommissie47 voor
het IPR stelt daartoe in haar advies bij de Wet conflictenrecht zeerecht:

‘Het uitgangspunt van het ontwerp is, dat de rangorde in ieder geval door één rechtsstelsel
dient te worden beheerst. Aldus wordt een door elkaar lopen van verschillende rangorden
vermeden. Dit uitgangspunt brengt mee, dat niet kan worden aangeknoopt aan het recht
van oorsprong van de vordering ter beantwoording van de vragen naar bestaan, rangorde,
omvang, en gevolgen van het voorrecht.’

5.4.2 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de lex registrationis

5.4.2.1 Argumenten voor de toepassing van de lex registrationis op het recht van
voorrang en de rangorde

De continuïteit van het toepasselijke recht is een van de belangrijkste voordelen van
de toepassing van de lex registrationis op de vraag of een vordering bevoorrecht is
en op de vraag welke rangorde de vorderingen onderling innemen.48 Het verplaatsen
van het schip doet voorrechten op het schip bij toepassing in dat geval namelijk niet
tenietgaan of van karakter veranderen waardoor de rechtszekerheid is gewaarborgd.
Cleveringa49 is om reden van die rechtszekerheid een voorstander van de toepassing
van het recht van de vlag van het schip op zowel het bestaan van een voorrecht als
op de rangorde. Hij stelt:

‘Dit stelsel heeft zijn standvastigheid voor en sluit het best aan bij dat, volgens hetwelk
men vrijwel algemeen beslist, of een schip met hypotheek is belast of niet. Voor de beant-
woording toch dezer laatste vraag is de wet der executie (stelsel d) onbruikbaar, daar zij

47 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11.
48 Zie ook Mulder 1947, p. 144. Hij stelt: ‘Het meest wenschelijk schijnt het ook hier de wet van de

vlag van toepassing te achten. Bezwaren tegen een niet toepassen van de lex rei sitae, in casu de
lex executionis, gelden voor elke toepassing van de wet van de vlag en bewijzen dus te veel. Het
groote voordeel van de toepassing van de wet der vlag is wel, dat de crediteuren meer zekerheid
bezitten. Is slechts de lex fori executionis van toepassing, zoo weet een schuldeischer nimmer welk
voorrecht hij bezit, daar te voren nooit is te zeggen, waar de executie zal plaats vinden. En dit zelfde
standpunt blijft bestaan ook al neemt men met de Rotterdamsche rechtbank (blz. 139) een ruimer
standpunt in. Bij toepassing van de wet der vlag weet de schuldeischer immer waaraan hij zich
te houden heeft. Dat hij zich daardoor somtijds op de hoogte moet stellen van buitenlandsch recht,
schijnt ons in tegenstelling met genoemde rechtbank niet zoo’n bezwaar. Bovendien brengt de
toepassing van de lex fori executionis op de voorrechten mede, dat ook op de zakelijke verhaalsrech-
ten deze wet wordt toegepast. Immers een rangregeling is slechts aan de hand van één wet te maken.
Dit brengt weer mede een onderzoek naar de identiteit tusschen het vreemde en eigen recht, een
omzetting van het vreemde recht, hetwelk bij de handeling van de wet der vlag achterwege kan
blijven.’

49 Cleveringa 1961, p. 131.
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leidt tot de enkele erkenning der scheepshypotheek in het land van vestiging.50 Voor zover
men elders gevestigde scheepshypotheken wel erkent (en dit doet men tegenwoordig al-
gemeen). Laat men haar ontstaan dan ook bepalen door de nationale wet; dat wil zeggen
men erkent als scheepshypotheek de in den vreemde op een schip overeenkomstig zijn
nationale wet verworven conventionele, zakelijke, ingeschreven zekerheidsrechten, die in
aard en strekking hiermee gelijksoortig zijn. Over de vraag, welke bijzondere rechten er
dan uit voortvloeien, heerst er af en toe nog veel verschil van mening; doch deze vraag
kan hier blijven rusten. De waarde der hypotheekerkenning intussen baat niet veel, als
de rangorde der desbetreffende inschuld niet van tevoren enigermate vaststaat; die rangorde
toch bepaalt de waarde van het hypothecaire zekerheidsrecht in belangrijke mate en
daarmee de bruikbaarheid van de scheepshypotheek als instrument van scheepskrediet.
Dit dwingt ertoe de rangorde, die de hypothecaire inschuld inneemt tussen de andere
vorderingen, te doen bepalen door een constante wet, als hoedanig alleen de nationale
of vlaggewet in aanmerking komt; maar dan moet die wet ook de rangorde bepalen van
die andere vorderingen onderling.’

Korthals Altes51 acht de theoretische gronden voor de toepassing van de vlagwet
eigenaardig maar het praktisch belang van de toepassing van de vlagwet des te groter.
Over de rechtszekerheid die wordt verkregen door de toepassing van de vlagwet stelt
Korthals Altes.52

‘Elke geldschieter, die crediet verleent, waarvoor het schip hem tot onderpand strekt, weet
dan vooraf zijne positie. In welk land later ook nieuwe pandrechten gevestigd worden, waar
de executie ook moge plaatsvinden, zijn recht heeft en behoudt den rang, dien de vlagwet
er aan toekent.’

Korthals Altes erkent wel dat bij toepassing van de vlagwet op de goederenrechtelijke
rechten van het schip voor die rechtszekerheid wel is vereist dat de koper zich laat
informeren over de inhoud van dat recht. Hij stelt daartoe:

‘dat de kooper zich op de hoogte moet stellen van de vlagwet, hetgeen aan een snellen
verkoop in den weg kan staan, doch door de consuls van de verschillende staten kunnen
de betrokken partijen zich gemakkelijk doen inlichten omtrent de eischen van de vlagwet
en het belang van den kooper om zekerheid te hebben omtrent den verworven eigendom,
weegt ruimschoots op tegen het belang van den handel, die “tijd is geld” als devies heeft.’

Een belangrijk voordeel van de toepassing van de lex registrationis is dat het voor
de rangorde niet uitmaakt waar het schip wordt geëxecuteerd. Het feit dat forum-
shopping niet loont, draagt bij aan de rechtszekerheid van de crediteuren van het schip.
Philip53 stelt in deze zin:

50 Loeff 1981, § 122.
51 E.J. Korthals Altes 1891, p. 25-26.
52 E.J. Korthals Altes 1891, p. 38.
53 Comité Maritime International 1984, p. 65.



134 5 – Conflictenrecht voor verhaal en voorrang in het zeerecht

‘The law of the flag is adopted in some countries with respect to ranking, but most countries
seem to adhere to he law of the forum. This is, of course, unfortunate since it means that
the result will be different according to the forum of enforcement. It encourages forum
shopping where each party will attempt to obtain the result most in his favour by trying
to get enforcement in the country where the law is most favourable to him. From this point
of view, the law of the flag would be preferable. In view of the differing policies towards
maritime liens the result is, however understandable.’

Ondanks dat Cleveringa zoals hiervoor gezegd een voorstander is van de toepassing
van de lex registrationis, signaleert hij ook enkele bezwaren die aan de toepassing
daarvan kleven. De bezwaren die hij noemt, zijn: moeilijkheden bij de bepaling van
het toepasselijke recht in geval van wijziging van de teboekstelling; een gebrek aan
een genuine link tussen het schip en de registratie; de erkenning van voorrechten die
in het Nederlandse recht onbekend zijn. Deze bezwaren worden hieronder besproken
en op hun gewicht beoordeeld.

5.4.2.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex registrationis op het recht van
voorrang en de rangorde

Eerste bezwaar tegen de lex registrationis: rechtsonzekerheid bij wijziging van de
teboekstelling
De Staatscommissie54 voor het IPR stelt in haar advies bij de Wet conflictenrecht
zeerecht:

‘Het recht van de vlag heeft als aanknoping het voordeel van één vaste rangorde; een
bezwaar is echter dat niet altijd zeker is welke de vlag is van het schip (bij voorbeeld een
Panamees schip dat in Piraeus is geregistreerd); bovendien bestaat de mogelijkheid dat
de vlag van het schip gemakkelijk wordt veranderd (“overvlaggen”).’

Ingevolge art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de vraag of een vordering
bevoorrecht is en wat de rang van dat voorrecht is, (mede) bepaald door de lex
registrationis. Stel dat een bepaalde vordering volgens het recht van de staat waar
het schip teboek staat ten tijde van het ontstaan van de vordering bevoorrecht is.
Vervolgens wordt het schip in een ander register ingeschreven. Stel dat volgens de
nieuwe lex registrationis aan dezelfde vordering geen voorrecht wordt toegekend. Wat
is dan rechtens omtrent de voorrang en de rang van de vordering? Opgemerkt dient
te worden dat deze vraag met betrekking tot in Nederland teboekstaande schepen niet
kan rijzen met betrekking tot de rang van een hypotheekvordering. In het Nederlandse
scheepsregister kunnen immers alleen schepen worden ingeschreven indien naar de
oude lex registrationis gevestigde hypotheekrechten zijn doorgehaald.55 Dit geldt
echter niet voor niet-geregistreerde scheepsvoorrechten. Ten aanzien van scheepsvoor-
rechten kan dus de vraag rijzen welke lex registrationis bepalend is voor het toepasse-

54 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 12.
55 Zie paragraaf 2.2.1.
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lijke recht op het bestaan en de omvang van een voorrecht. Is dat het recht van
registerstaat waar het schip aanvankelijk stond ingeschreven of is het recht van de
nieuwe registerstaat bepalend?

Uit het advies van de Staatscommissie56 voor het IPR bij de Wet conflictenrecht
zeerecht blijkt dat de lex registrationis ten tijde van de aanvang van het faillissement
of de gerechtelijke uitwinning bepalend is. De Staatscommissie stelt daartoe:

‘Hoewel de aanknoping aan de plaats van teboekstelling van het zeeschip aan de plaats
van teboekstelling van het zeeschip grotere duurzaamheid garandeert dan andere oplossin-
gen moet toch rekening worden gehouden met de mogelijkheid van dubbele teboekstelling.
Ook is niet volkomen uit te sluiten dat dubbele teboekstelling plaatsvindt, bij voorbeeld
doordat Nederland de uitschrijving niet toestaat, maar een ander land wel inschrijving
aanvaardt (men zie art. 8.3.7). Zonder voor alle gevallen met name van dubbele teboekstel-
ling een regel te geven, wijst het ontwerp het ogenblik van de aanvang van het faillissement
of de uitwinning aan als het tijdstip waarnaar bestaan, omvang en gevolgen van het
voorrecht moeten worden beoordeeld.’

Het recht van de staat waar het schip teboek staat ten tijde van de executie, bepaalt
dus welke vorderingen een recht van voorrang hebben en welke rang de vorderingen
onderling innemen. Dit is in overeenstemming met de opvatting van Cleveringa57

over dit onderwerp. Hij stelt daaromtrent:

‘Aan dit systeem kleeft de moeilijkheid, welke vlag men de doorslag moet laten geven, als
het schip van nationaliteit verandert. Men zal dan wel moeten letten op de vlag ten tijde
der executie; zou men toch acht willen slaan op de vlag bij het ontstaan der inschuld, dan
komt men te staan voor een onoplosbare kwestie, als de ene schuld, ontstaan onder de
oude vlag, naar de wet van die vlag, gaat boven een andere schuld, ontstaan onder de
nieuwe vlag, maar deze laatste schuld, naar haar vlaggewet, gaat boven eerstgenoemde
schuld.’

Door de gelding van de lex registrationis ten tijde van de executie is het mogelijk
dat schuldeisers die een bevoorrechte vordering met een hoge rang hadden naar het
recht van de staat waar het schip teboek stond toen hun vordering ontstond, hun
gunstige positie verliezen bij wijziging van de teboekstelling. Ondanks het vrij vaste
aanknopingspunt dat de registratie van een schip biedt, bestaat ook bij toepassing van
de lex registrationis voor de schuldeisers geen volledige rechtszekerheid. Bij de
toepasselijkheid van de lex executionis op de vraag of een vordering bevoorrecht is
en de vraag wat de rangorde is, bestaat echter een veel grotere rechtsonzekerheid.

Tweede bezwaar tegen de lex registrationis: gebrek aan een genuine link
Door de mogelijkheid om schepen in te schrijven in open registers die niet vereisen
dat de schepen een bepaalde band met de registerstaat hebben, is een nauwe band

56 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
57 Cleveringa 1961, p. 131.
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tussen de lex registrationis en het schip niet gegarandeerd. Cleveringa58 stelt over
dit gebrek aan een genuine link tussen schip en toepasselijk recht:

‘Tegen het systeem der vlaggewet is ook aangevoerd,59 dat men, wilde men de deur niet
openen voor willekeur, geen rekening zal moeten houden met de feitelijk gevoerde vlag,
maar met die, welke het schip gerechtigd is te voeren; welke vlag dit is, beslist niet de
Nederlandse wet, maar elke wet voor zich en men zou dus het schip moeten toetsen aan
alle vlaggewetten, waarbij dan licht zou kunnen blijken, dat het schip onder meer dan één
vlag kan vallen. Deze tegenwerping is van weinig betekenis; de vraag behoeft slechts te
zijn, of de feitelijk gevoerde vlag ook terecht gevoerd wordt en deze vraag behoeft maar
aan één wet te worden getoetst. Bij het toezicht, dat elk land over zijn vlag houdt, zal zij
dan wel niet dan bij hoge uitzondering ontkennend behoeven te worden beantwoord; in
zulk een uitzonderingsgeval zou men dan, waar het een voor elke staat aantastbaar schip
zou gelden, hier te lande het Nederlandse recht kunnen gaan toepassen.’

In de huidige scheepvaartpraktijk is de situatie echter anders. staten met een open
register staan toe dat schepen worden ingeschreven die nauwelijks of geen band hebben
met de registerstaat. In die gevallen leidt toepassing van de lex registrationis niet tot
de toepassing van een rechtsstelsel dat nauw met de goederenrechtelijke rechten op
het schip is verbonden. Boonk60 is mede op basis van de mogelijkheid van het ontbre-
ken van een genuine link tussen het schip en de registerstaat een tegenstander van
de toepassing van de lex registrationis op de voorrang en de rangorde van een vorde-
ring op het schip.

Derde bezwaar tegen de lex registrationis: erkenning van onbekend voorrecht
Cleveringa61 stelt over het feit dat toepassing van de lex registrationis ertoe leidt
dat de rechter vreemde voorrechten tot op zekere hoogte dient te erkennen simpelweg:

‘Dat het stelsel der vlaggewet kan leiden tot de erkenning van een voorrecht, dat onbekend
is in de wet van de rechter, die de rangorde opmaakt, is juist, doch het levert geen enkel
bezwaar op.’

Polak62 tilt zwaarder aan het gevolg dat zekerheidrechten die niet bestaan in het
Nederlandse gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten door toepassing van de
lex registrationis toch kunnen worden erkend in Nederland. Hij stelt daartoe:

‘Hoewel de uitgangspunten van het wetsvoorstel op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken,
vraag ik mij af of de wetgever zich de theoretische en praktische consequenties van zijn
voorstel heeft gerealiseerd. Het voorgestelde art. 3 lid 2 noopt de executierechter om hem
onbekend buitenlands goederenrecht toe te passen. Bovendien wordt aldus voor een beperkte

58 Cleveringa, Zeerecht, 1961, p. 131.
59 Van Opstall 1932, p. 306.
60 Boonk 1998, p. 101.
61 Cleveringa 1961, p. 131.
62 M.V. Polak 1991, p. 642.
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categorie goederen – te weten te boek gestelde schepen – de mogelijkheid geïntroduceerd
dat een in Nederland gelegen goed rechtstreeks door buitenlandse zekerheidsrechten wordt
beheerst. Dat is een forse inbreuk op de onder 5. en 6. beschreven hoofdregel van inter-
nationaal goederenrecht, dat op in Nederland gelegen goederen alleen goederenrechten
naar Nederlands recht kunnen bestaan.’

Hensen63 is één van de weinigen die meteen kritiek uitte op de toepassing van de
lex registrationis op de rangorde zoals is bepaald in art. 3 Wet conflictenrecht zee-
recht.64 Hij stelt daartoe:

‘Het is teleurstellend dat voor wat betreft het ipr inzake de veiling van schepen de opstellers
van het wetsvoorstel nr. 21 054 niet op dezelfde wijze oog hebben gehad voor de praktische
kanten van de scheepsexecutie.
Tot nu toe geldt in het ongeschreven ipr het gebruik dat voor wat betreft de rangregeling
vrijwel altijd de door het Nederlands recht in art. 318 e.v. WvK gegeven volgorde wordt
gehanteerd. Vergelijk bijvoorbeeld M. Claringbould, in: Arrest of Ships-2, Lloyd’s of London
Press, 1986, p. 69, of W. Verhoeven, in : Maritime Law Handbook, Kluwer Law and
Taxation Publishers, The Netherlands, 1987, p. 14) Dit gebruik sluit aan bij de procedurele
aard van de gedwongen verkoop, waar de rangregeling een onderdeel van is. Algemeen
geldt nu eenmaal de regel, ook buiten Nederland, dat het procesrecht wordt beheerst door
de lex fori, dat wil zeggen, het eigen recht van de autoriteit waarvoor de procedure plaats
vindt. Volgens het wetsvoorstel (artikel 3) zal deze eenvoudige regel worden vervangen
door een conflictregel die als uitgangspunt heeft dat de rangregeling geschiedt volgens
het recht van de staat waar het schip te boek staat (de vlaggestaat). Een dergelijke bepaling
zal de executerende autoriteit (nu de rechtbank, straks wellicht de notaris) dwingen om
steeds na te gaan welke de te hanteren rangorde van de vordering is volgens het recht
van de vlaggestaat. De rechtbank of notaris wordt zo wel gedwongen tot een grote kennis
van de inhoud van buitenlandse rechtsstelsels. Vrijwel alle hier te veilen zeeschepen voeren
een buitenlandse vlag. In de praktijk zal het veelal gaan om landen met een niet zeer
toegankelijk rechtsstelsel. Zoals in de memorie van toelichting wordt vermeld, wijkt de
voorgestelde regeling af van die van het op 27 mei 1967 te Brussel gesloten Verdrag tot

63 Hensen 1990, p. 18-19.
64 Tetley (Tetley 1994, p. 583-584) betreurt eveneens de oplossing uit art. 3 Wet conflictenrecht

zeerecht. Het feit dat een voorrecht zowel door de lex registrationis als de lex causae moet worden
erkend ziet hij als een inbreuk op de bescherming van bijvoorbeeld de leveranciers van ‘necessaries’
aan het schip. Het aan hen aanvankelijk toegekende voorrecht moet ook bekend zijn in de lex
registrationis wil het in Nederland erkend worden.Tetley begrijpt niet hoe art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht in overeenstemming kan zijn met het EVO nu het EVO in art. 3 en art. 4 het gekozen dan
wel het nauwst verbonden recht aanwijst op een ‘necessaries’ contract. Tetley ziet mijns inziens
hier over het hoofd dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht niet de verbintenisrechtelijke aspecten
van de overeenkomst beheerst maar het verhaal en de voorrang verbonden aan een recht voortvloeiend
uit bijvoorbeeld een overeenkomst. Tetley acht voorts art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht in
strijd met art. 10 lid 1 sub c van het EVO dat betrekking heeft op de gevolgen van niet-nakoming.
Tetley meent dat een scheepsvoorrecht onder de gevolgen van niet-nakoming valt en op grond van
art. 10 lid 1 sub c EVO zou een scheepsvoorrecht daarom door het op het contract toepasselijke
recht moeten worden beheerst. Naar art. 3 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht moet echter een dubbele
test toegepast worden, zowel de lex registrationis als de lex causae moeten aan de vordering een
voorrecht toekennen.
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éénmaking van enige regels met betrekking tot voorechten en hypotheken op zeeschepen.
Dit verdrag geeft een conflictregel met betrekking tot de rangregeling die overeenstemt
met het huidige gebruik in het Nederlandse ipr. In kringen van Nederlandse scheepshypo-
theekbanken bestond verzet tegen het Brusselse verdrag, dat daarom wel niet door Neder-
land zal worden geratificeerd.
De nieuwe conflictregel sluit volgens de memorie van toelichting wel aan bij de regeling
die is opgenomen in Protocol nr. 2 (bedoeld zal zijn nr.1) betreffende zakelijke rechten
op binnenschepen, behorende bij het Verdrag van Genève van 28 januari 1965 inzake de
teboekstelling van binnenvaartschepen. (Trb. 1966, 228). Nederland is partij bij dit verdrag
sinds 14 november 1974. Het komt mij voor dat de opstellers van het wetsvoorstel hierbij
over het hoofd hebben gezien dat het uitgangspunt van het Verdrag van Genève de unificatie
van het materiële recht is. Gegeven deze unificatie tussen verdragsstaten is een ipr-regeling
al minder relevant. Indien deze ipr-regeling dan verwijst naar het recht van een andere
verdragsluitende staat is dat aanvaardbaar. Wat nu wordt voorgesteld is een universalisering
van de conflictregel, die tot gevolg heeft dat voor de rangregeling het recht van de vlagge-
staat zal gelden voor alle schepen, dus ook voor zeeschepen, waar dan ook ingeschreven.
Voor die staten die zich graag profileren als Flag of Convenience zal dit aansporing zijn
om in hun interne recht de regel op te nemen dat een hypotheek de hoogst denkbare
voorrang heeft. Zij kunnen dit gemakkelijk doen omdat zij geen partij zijn bij het unificatie-
verdrag van Genève en bovendien omdat dat verdrag niet voor zeeschepen geldt. De
(Nederlandse) scheepshypotheekbanken zullen wel bevorderen dat de door hen gefinancierde
schepen in die Staten worden ingeschreven. Dat is de logische consequentie van een weinig
doordacht wetsvoorstel.’

In de Memorie van Antwoord65 is als volgt op de kritiek van Hensen gereageerd:

‘Dat de voorgestelde regel er toe leidt dat de bij de executie betrokken notaris en rechter
zich de kennis van het toepasselijke recht moeten eigen maken en dat zulks meer inspanning
vergt dan de toepassing van het eigen recht kan geredelijk worden toegegeven, maar dit
algemene bezwaar tegen het toepassen van vreemd recht geldt uiteraard steeds in het
internationaal privaatrecht. Instellingen als het Internationaal Juridisch Instituut of het
Notarieel Juridisch Bureau kunnen hier de helpende hand bieden. Het bezwaar kan nooit
de doorslag geven bij de keuzen waarvoor de wetgever staat wanneer hij streeft naar de
opstelling van regels die een doelmatige en rechtvaardige regeling van het rechtsverkeer
moeten bewerkstelligen.’

Prisse66 acht de vrees van Hensen dat het systeem van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht veel extra kennis van de rechter vereist gegrond omdat de rechter zich naast
het recht dat de vordering beheerst ook in het recht van de plaats der teboekstelling
moet verdiepen. De angst van Hensen inhoudende dat landen met open registers in
hun wetgeving de hypotheek de hoogst denkbare voorrang zullen geven ter bevordering
van de registratie aldaar, acht Prisse ongegrond. Zij stelt daartoe in de eerste plaats
dat de boven hypotheek gerangschikte vorderingen internationaal aanvaard zijn en

65 Kamerstukken II 1990/91, 21 054, nr. 7, p. 4.
66 Prisse 1995, p. 20.
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in de tweede plaats dat de openbare-orde-exceptie gemaakt kan worden ten bate van
de litigieuze voorrechten als het voorrecht uit arbeidsovereenkomst van de kapitein
en de bemanning.

5.4.2.3 Waardering van de toepassing van de lex registrationis op de vraag of aan
een vordering een recht van voorrang is verbonden en op de vraag naar de
rangorde

Samengevat biedt de toepassing van de lex registrationis 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 gevestigd hypotheekrecht of andere aan het
schip verbonden voorrechten. Deze rechtszekerheid wordt echter ondermijnd bij
wijziging van de teboekstelling naar een staat met een recht dat een andere invulling
geeft aan de voorrechten. Een nadeel aan de toepassing van de lex registrationis is
dat de executierechter vreemd recht moet toepassen op het bestaan en de rangorde
van vreemde voorrechten. Vragen rijzen in dat geval of voorrechten uit de lex registra-
tionis die de lex executionis niet kent wel in het land van executie kunnen worden
erkend.

Het feit dat in het Geneefs Binnenvaartverdrag van 1965 de lex registrationis als
toepasselijk recht op de rangorde wordt aangewezen is mijns inziens op zichzelf
onvoldoende rechtvaardiging om die conflictregel ook op zeeschepen toe te passen.
Binnenschepen zijn hier namelijk niet te vergelijken met zeeschepen. In de eerste plaats
geldt dat het Geneefs binnenvaartverdrag een beperkt formeel toepassingsgebied heeft
in de zin dat het alleen van toepassing is op schepen die in een verdragsstaat zijn
geregistreerd. De aanwijzing van de lex registrationis op de rangorde voorzover dat
niet in strijd komt met het verdrag levert dan weinig problemen op omdat tussen het
materiële recht van de verdragsstaten nog weinig verschillen kunnen bestaan omdat
zij anders in strijd met het verdrag zouden handelen. Daarnaast geldt dat binnenschepen
in tegenstelling tot zeeschepen niet zijn geregistreerd in exotische landen. De inhoud
van het recht van Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk of Zwitserland is voor de betrok-
ken personen veel eenvoudiger te achterhalen dan bijvoorbeeld het recht van Vanuatu
of de Bahamas.

De toepasselijkheid van de lex registrationis op de rangorde is, in tegenstelling
tot wat in de Memorie van Toelichting67 bij art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht staat,
echter ook in overeenstemming met art. 2 van het Brussels verdrag inzake scheepsvoor-
rechten en scheepshypotheken van 1967 en overigens ook met art. 2 van het Geneefs
verdrag inzake scheepsvoorrechten en scheepshypotheken van 1993. 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 crediteuren 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 scheepseigenaren door de

67 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3 (MvT), p. 8.



140 5 – Conflictenrecht voor verhaal en voorrang in het zeerecht

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 van een registerstaat maar op de inhoud van het belastingrecht en de
door de vlaggestaat gehanteerde veiligheids- en milieuvoorschriften.

5.4.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex executionis
op het recht van voorrang en de rangorde

5.4.3.1 Argumenten voor de toepassing van de lex executionis op het recht van
voorrang

Boonk68 is een voorstander van de toepassing van de lex executionis op de vragen
naar de voorrang en de rangorde van vorderingen. Toepassing van de lex executio-
nis69 heeft als voordeel dat de executierechter zijn eigen recht kan toepassen en niet
wordt geconfronteerd met het recht van registerstaten waarvan de inhoud moeilijker
toegankelijk is.

Met de invoering van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht is in het Nederlandse
conflictenrecht voor het zeeschip de uitsluitende toepassing van de lex executionis
verworpen. In het Engelse conflictenrecht is de toepassing van de lex executionis op
voorrechten echter nog steeds gebruikelijk. De toepasselijkheid van het recht van de
forumstaat wordt daar verklaard met het argument dat vragen omtrent voorrang en
verhaal als procedurele vragen zijn te beschouwen waarvoor toepassing van de lex
fori of de lex executionis gebruikelijk is.70 Het conflictenrecht zoals dat wordt gehan-
teerd in het Verenigd Koninkrijk is voor de scheepvaartpraktijk van belang omdat
een groot deel van de zeerechtelijke geschillen in Londen worden beslecht. Vanwege
dit belang wordt nader ingegaan op het Engelse conflictenrecht ten aanzien van
scheepsvoorrechten.

68 Boonk 1998, p. 100-103.
69 In de Maritime Code van de Volksrepubliek China wordt de lex executionis toepasselijk geacht

op scheepsvoorrechten. In art. 272 is neergelegd: ‘The law of the place where the court hearing
the case is located shall apply to matters pertaining to maritime liens.’ Zie: Li en Ingram, 2002,
p. 57-60; zie voor de tekst van het wetboek p. 109.

70 Philip stelt hierover: ‘The application of the law of the forum, i.e. the law where it is sought to
enforce the lien, may be seen as the result of the general lex fori tendency but can also be supported
conceptually. This, in English law, where lex fori seems to be applied to the existence of maritime
liens, the original explanation was that the lien was characterised as a procedural remedy rather
than as a rule of substance. The law of the forum is normally always applied in procedural matters.’
A. Philip in: Comité Maritime International 1984.
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Engels conflictenrecht71

Naar het commune Engels conflictenrecht moet onderscheid worden gemaakt tussen
de ‘substantive’ onderwerpen, welke door de lex causae worden beheerst, en de
‘procedural’ vragen, welke door de lex fori worden beantwoord.

Oorspronkelijk werd het bestaan van een maritime lien door de Engelse rechter als
een procedureel onderwerp beschouwd en daarom werd daarop de lex fori toegepast.72

De toepasselijkheid van de lex fori wordt duidelijk naar voren gebracht in The Mil-
ford.73 In The Milford-zaak ging het om de vraag welk recht toepasselijk is op de
vraag of aan een loonsvordering van de kapitein zowel een lien op het schip als een
lien op de vracht is verbonden. Dr Lushington74 oordeelde over het bestaan van een
lien:

‘(…) it is a question of remedy, not of contract at all (…) the remedy must be according
to the law of the forum in which it is sought.’

Geoordeeld werd dat de toepassing van de lex contractus onwenselijk zou zijn omdat
de rechter in zou moeten gaan op de inhoud van een vreemd recht. In latere uitspraken
wordt echter wel gekeken naar het recht dat toepasselijk is op de vordering waaraan
mogelijk een lien is verbonden.

In The Colorado75 ging het om de vraag naar het recht van voorrang van een Engelse
leverancier van scheepsbenodigdheden en een Franse hypotheekhouder op een Frans
schip. Naar Frans recht zou het recht van hypotheek in rang na de vordering met
betrekking tot de scheepsbenodigdheden gaan. Naar Engels recht echter heeft de
hypotheekhouder geen maritime lien maar slechts een statutory right in rem. De Court
of Appeal oordeelde dat de hypotheekhouder een recht van voorrang had. Onduidelijk
is nu of uit dit arrest kan worden afgeleid dat de Court of Appeal het bestaan van
een maritime lien naar de lex contractus heeft beoordeeld en vervolgens de rangorde
van beide vorderingen heeft vastgesteld aan de hand van de lex fori.76 Vaststaat in
ieder geval dat in latere uitspraken77 weer de lex fori is toegepast op de erkenning
van een maritime lien.

71 Comité Maritime International 1984, p. 61-66 (liens) en 98-99 (mortgages); Mandaraka-Sheppard
2001, p. 363-370.

72 The Milford (1858) Swab. 362; The Jonathan Goodhue (1859) Swab. 524; The Tagus [1903] p.
44; The Zigurds [1932] p. 113; The Tolten [1946], p. 135 CA; The Acrux [ 1965] 1 Lloyd’s Rep.
565.

73 The Milford (1858) Swab. 362.
74 The Milford (1858) Swab. p. 366.
75 The Colorado [1923] 14 Lloyd’s law report 251. Zie hierover: W. Tetley, USFMLJ, 1996, p. 32-33.
76 Thomas 1980, p. 326-327.
77 The Zigurds [1932] p. 113; The Acrux [ 1965] 1 Lloyd’s Rep. 565.
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In de Halcyon Isle-zaak78 was sprake van een Brits schip waarop een ‘mortgage’
was gevestigd. Het schip werd gerepareerd bij een werf in New York. Na de reparatie
maar voor de betaling daarvan vaart het schip weg. De hypotheekhouder legt beslag
op het schip in Singapore. De vraag waar het in de Halcyon Isle-zaak om ging was
of de maritime lien, die was ontstaan op grond van gebeurtenissen in een andere
jurisdictie, erkend moest worden in de forumstaat waar de verdeling van het fonds
plaatsvond. Lord Diplock79 stelt in deze Halcyon Isle-zaak dat de toepassing van
de lex causae op verschillende voorrechten op een schip tot problemen leidt omdat
dan verschillende rechtsstelsels naast elkaar van toepassing kunnen zijn. Hij stelt:

‘In the case of a ship, however, the classification of claims against her former owners for
the purpose of determining priorities to participate in the proceeds of her sale may raise
a further problem of conflict of laws, since claims may have arisen as a result of events
that occurred, not only on the high seas, but also within the territorial jurisdictions of a
number of different foreign States. So the lex causae of one claim may differ from the lex
causae of another, even though the events which gave rise to the claim in each of those
foreign States are similar in all respects, except their geographical location; the leges
causarum of various claims, of which, under English conflict rules, the “proper law” is
that of different States, may assign different legal consequences to similar events. So, the
court distributing the limited fund may be faced, as in the instant case, with the problem
of classifying the foreign claims arising under differing foreign systems of law in order
to assign each of them to the appropriate class in the order of priorities under the lex fori
of the distributing court.’

Geoordeeld wordt daarom dat de vraag naar de voorrang van een vordering naar de
lex fori moet worden beantwoord omdat het als een vraag van procedurele aard wordt
beschouwd. Lord Dip lock80 stelt daartoe:

‘(…) in principle, the question as to the right to proceed in rem against a ship, as well
as priorities in the distribution between competing claimants of the proceeds of the sale
in an action in rem in the High Court of Singapore, falls to be determined by the lex fori,
as if the events that gave rise to the claim had occurred in Singapore,’

Als een gevolg van de toepassing van het Engelse recht komt de vordering van de
hypotheeknemer (de bank) voor de vordering van de scheepsreparateurs.

Naar het commune Engelse conflictenrecht81 wordt dus de lex fori toegepast op de
vraag naar de voorrechten en de rangorde. Een maritime lien wordt als een ‘remedy’,
een procedurele, in plaats van een ‘substantive’ kwestie beschouwd, en wordt daarom

78 Halcyon Isle [1981] 2 LL.R 325, p. 330,. Zie hierover onder meer: Carter 1984, p. 207-212; Meeson
2000, p. 131-133.

79 [1981] AC 221 (PC), p. 230.
80 [1980] 2 Lloyd’s Rep. 322. [1981] AC 221, p. 242.
81 Mukherjee 2003, p. 553-554; Tetley 1994, p. 551, 569-573. Zie bijvoorbeeld: The Tolten [1946]

P. 135, p. 145; The Milford (1858), Swab. 362; The Tagus [1903] P. 44; The Colorado [1923] 14
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naar de lex fori beoordeeld. De lien wordt gezien als een recht dat zich als het ware
in een slapende toestand bevindt en pas daadwerkelijk werking krijgt op het moment
dat een procedure wordt begonnen. De consequentie van deze methode is dat schuld-
eisers die naar de lex causae van hun vordering een bevoorrechte vordering hebben
bij executie van het schip in Engeland het risico lopen dat hen geen beroep op die
bevoorrechte positie toekomt omdat aan hun vordering naar Engels recht mogelijk
geen lien is verbonden.

Uit de opinie van de dissenting minority bij de Halcyon Isle-zaak en uit de
literatuur82 zijn punten van kritiek op de toepasselijkheid van de lex executionis af
te leiden. De dissenting minority83 stelt dat de toepassing van de lex executionis
tot een onrechtvaardig resultaat voor de schuldeisers leidt. De dissenting minority
stelt daartoe:

‘The question is: does English law, in circumstances such as these, recognise the maritime
lien created by the law of the USA, that is, the lex loci contractus, where no such lien exists
by its own internal law? In our view, the balance of authorities, the comity of nations,
private international law and natural justice, all answer in the affirmative. If this be correct,
the English law (the lex fori) gives the maritime lien created by the lex loci contractus
precedence over the mortgagee’s mortgage. If it where otherwise, injustice would prevail.
The ship-repairers would be deprived of their maritime lien, valid as it appeared to be
throughout the world, and without which they would obviously never have allowed the ship
to sail away without paying a dollar for the important repairs upon which the ship-repairers
had spent a great deal of time and money and from which the mortgagees obtained substan-
tial advantages.’

De dissenting minority is dus van oordeel dat de toepassing van de lex executionis
en het niet erkennen van een buitenlands voorrecht een ontkenning van het internatio-
naal privaatrecht inhoudt. Daartoe wordt gesteld:

‘A maritime lien is a right of property given by way of security for a maritime claim. If
the Admiralty Court has, as in the present case, jurisdiction to entertain the claim, it will
not disregard the lien. A maritime lien validly conferred by the lex loci is as much part
of the claim as is a mortgage similarly valid by the lex loci. Each is a limited right of

Ll.L. Rep. 251 (C.A.). Er werd naar Frans recht als lex loci contractus geoordeeld dat de hypothèque
vergelijkbaar was met de Engelse maritime lien. Vervolgens werd de rang beoordeeld naar de lex
fori. Hetzelfde systeem is gehanteerd in de Canadese uitspraak Ioannis Daskalelis [1974] 1 Lloyd’s
Rep. 174.

82 Tetley meent dat de rechter het bestaan van internationaal privaatrecht ontkent door de lex fori toe
te passen. Daarnaast leidt deze toepassing tot forum shopping, door middel van het leggen van beslag.
De minderheidsopvatting bij the Halcyon Isle drukt dit heel mooi uit:
‘(…)The lien travels with the claim and the claim travels with the ship. It would be a denial of history
and principle, in the present chaos of the law of the sea governing the recognition and priority of
maritime liens and mortgages, to refuse the aid of private international law.’. W. Tetley, International
Conflict of Laws, 1994, p. 571. Zie ook: Tetley 1989, p. 12;. Jackson 2000, p. 433 en 453-454.
Anders: Cohen 1987, p. 154-155.

83 Zie het arrest op p. 246-247 en 250.
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property securing the claim. The lien travels with the claim, as does the mortgage; and
the claim travels with the ship. It would be a denial of history and principle, in the present
chaos of the law of the sea governing recognitions and priority of maritime liens and
mortgages, to refuse the aid of private international law.’

In latere uitspraken is op de toepasselijkheid van de lex executionis een uitzondering
gemaakt in het geval twee buitenlandse eisers uit dezelfde buitenlandse jurisdictie
zijn betrokken onder hetzelfde vreemde recht. In dat geval past de Engelse rechter
de rangorde van dat vreemde recht toe.84

5.4.3.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex executionis op de vraag of een
vordering bevoorrecht is en op de rangorde

Voor de Wet conflictenrecht zeerecht werd als gezegd naar Nederlands conflictenrecht
de rangorde van een vreemd voorrecht beoordeeld naar de lex executionis. Kosters85

schrijft hierover het volgende:

‘Ten bewijze echter, dat meerdere der bovengestelde regelen ook toepassing kunnen vinden
op het scheepvaartrecht, is te halen het geval, dat een schip van vreemde nationaliteit hier
te lande verkocht wordt. Onze rechtspraak beslist de vraag, welke vorderingen bevoorrecht
zijn en in welke rangorde, naar de wet van de ligging, de Nederlandse dus. Betreft het
nu in den vreemde verworven conventioneele rechten op het schip, door inschrijving der
desbetreffende akte in de betrokken buitenlandsche scheepsregisters gevestigd, dan kunnen
die rechten in Nederland erkenning vinden, als zij in aard en strekking gelijksoortig zijn
aan de Nederlandsche scheepshypotheken, onverschillig, of al op sommige punten afwijkin-
gen bestaan; een erkenning echter in dier voege, dat de vreemde rechten beschouwd worden
als scheepshypotheken in de zin der Nederlansche wet, zoodat zij overeenkomstig die wet
rang nemen en verdere gevolgen hebben.’86

Voorrechten die werden beheerst door buitenlands recht, zoals een lien, moesten bij
executie dus worden ingepast in het Nederlandse systeem van voorrechten en verhaals-
rechten. Lukte een dergelijke inpassing niet dan kwam het naar vreemd recht ontstane
voorrecht in Nederland geen voorrang en verhaal toe.87 Als voorbeeld hiervan dient
de zaak King Richard van de Rechtbank Middelburg.

84 The Cape Sounion [1990] 2 Lloyd’s Rep. 329, p. 331.
85 Kosters 1917, p. 724-725.
86 Zie voor een Britsche mortgage: Rb. Rotterdam 3 januari 1913, W.v.h.R. nr. 9525; Hof Den Haag

24 december 1915, W.v.h.R. nr. 9908.
87 Hof Den Haag 28 april 1978, NJ 1981, 16 (The Citizens & Southern National Bank/Granadex SA

e.a.); Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia VI); Rb. Rotterdam 18 november 1983,
S&S 1983, 77 (Maratha Mariner); Rb. Middelburg 2 januari 1985, S&S 1985, 86 (King Richard);
Rb. Rotterdam 7 oktober 1985, S&S 1986, 66 (Reefer (ex Ocean Freah)); Pres. Rb. Rotterdam 12
november 1991, S&S 1992, 68 (Knightbridge (ex Bos Catalyst)); Rb. Rotterdam 4 december 1992,
S&S 1993, 38 (Mara S (ex Marmara S)).
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King Richard
In de zaak King Richard88 die speelde voor de Rechtbank Middelburg gaat het om
de vraag of een verhaalsrecht op de opbrengst van de met het schip de King Richard
vervoerde kolen voorrang heeft boven een pandrecht van een bank.

De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door een vervoerovereenkomst.
De partijen verschillen van mening over de vraag welk recht op die overeenkomst
van toepassing is. Duidelijke aanknopingspunten ontbreken: een Belgische vervrachter,
een Zwitserse bevrachter, de mogelijkheid van vervoer naar Amsterdam of Antwerpen
of een daartussen gelegen haven, datering van de vervoerovereenkomst te Bremen
in de Duitse Bondsrepubliek, en, in het onderhavige geval, vervoer met een schip
met Engelse vlag. De rechtbank is van oordeel dat onder die omstandigheden op de
vervoerovereenkomst het recht van de Verenigde Staten van Amerika moet worden
toegepast, waar alle reizen onder verband van de vervoerovereenkomst moesten
plaatsvinden vanuit de Verenigde Staten, en in de vervoerovereenkomst nadrukkelijk
wordt verwezen naar de ‘USA Clause Paramount’ hetgeen betekent dat het Verdrag
ter vaststelling van eenvormige regelen betreffende het cognossement, gesloten te
Brussel op 25 augustus 1924 (Trb. 1953, 109), zoals geïncorporeerd in de Amerikaanse
wetgeving, op de overeenkomst van toepassing is.

De Rechtbank Middelburg oordeelt dat naar Amerikaans recht rechtsgeldig een
‘lien on the cargo’ terzake van vracht en overliggeld is bedongen. De vraag is nu
echter of die lien in Nederland kan worden uitgeoefend en welke rechtsgevolgen die
uitoefening heeft. Eerst stelt de rechtbank vast dat die vraag in beginsel naar Neder-
lands recht als het recht van de loshaven dient te worden beoordeeld. De rechtbank
vult daarbij echter aan dat het naar vreemd recht bestaande verhaalsrecht of voorrangs-
recht wel dient te passen in het Nederlandse stelsel alvorens het hier daadwerkelijk
kan worden uitgeoefend.

De Rechtbank Middelburg maakt hier dus een onderscheid tussen het bestaan van
een zekerheidsrecht en de uitoefening van een zekerheidsrecht. Op het bestaan van
het recht wordt de lex causae toegepast en op de uitoefening wordt de lex rei sitae
toegepast. Deze methode van de Rechtbank Middelburg heeft later als voorbeeld
gediend voor de rechtbank en het hof in de zaak Leyland DAF/De Rooy inzake het
toepasselijke recht op een retentierecht op vrachtauto’s. Deze uitspraken van de
rechtbank en het hof dienden vervolgens als inspiratie voor de Staatscommissie voor
het IPR bij het opstellen van een conflictregel voor het retentierecht zoals neergelegd
in art. 4 ontwerp-WCG. De Hoge Raad heeft daarna dit art. 4 ontwerp-WCG toegepast
in cassatie van dezelfde Leyland DAF/De Rooy-zaak toegepast. Tot slot is de kring
rond gemaakt nu in de lagere rechtspraak de conflictregel uit art. 4 ontwerp-WCG
inmiddels ook weer op een zeeschip is toegepast.89 De afloop van de King Richard-
zaak zal eerst nog worden besproken en daarna zullen het Leyland DAF/De Rooy-
arrest en het advies van de Staatscommissie nader worden toegelicht.

88 Rb. Middelburg 2 januari 1985, S&S 1985, 86 (King Richard).
89 Zie: De Boer 2000.
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Na de vaststelling van het toepasselijke recht gaat de rechtbank Middelburg in de
zaak King Richard vervolgens in op de vraag of de Amerikaanse lien past binnen
het Nederlandse stelsel van verhaals- en voorrangsrechten. De rechtbank overweegt
aldus:

‘Naar Amerikaans recht heeft een “lien on the cargo” drie aspecten: dat van een retentie-
recht, dat van verhaalsrecht op de lading, ook als de lading niet tot het vermogen van de
vrachtdebiteur behoort, en dat van voorrecht.’

De rechtbank gaat vervolgens in op deze drie aspecten van de Amerikaanse lien, zijnde
een retentierecht, een verhaalsrecht en een voorrecht. Over de lien als retentierecht
zegt de rechtbank:

‘De “lien” als retentierecht mag naar Nederlands recht, als strijdig met het bij het eerste
lid van art. 493 K bepaalde, niet worden uitgeoefend.’

De rechtbank erkent de lien dus niet als retentierecht. Ten aanzien van de lien als
verhaalsrecht op de lading stelt de rechtbank:

‘De “lien” zou als recht tot verhaal op de lading, ook als die aan een ander dan de debiteur
toebehoort, kunnen worden uitgeoefend, mits in overeenstemming met het bij art. 500 K
bepaalde en derhalve binnen een maand na de aflevering. Aangezien echter in het onder-
havige geval de lading, ten tijde van het beslag, eigendom was van Peter Energie AG,
behoeft dit aspect geen verdere bespreking.’

De rechtbank erkent in beginsel de lien als verhaalsrecht maar voegt daaraan toe dat
deze lien in dit geval geen verhaalsrecht biedt omdat de lading ten tijde van het beslag
niet in eigendom toebehoorde aan de debiteur. Anders is de situatie met betrekking
tot de lien als voorrecht. Daarover stelt de rechtbank:

‘De functie van voorrecht op de lading is in het onderhavige geval wel aan de orde,
aangezien het Nederlandse recht, blijkens het bij art. 318h K bepaalde, eveneens een
dergelijk voorrecht kent. Dat voorrecht is niet vervallen door de uitlevering van de lading
te Terneuzen (gelijk het recht van retentie, hadde het rechtskracht, teniet zou zijn gegaan
door uitlevering).
Anders dan de Bank stelt blijven de geloste goederen zolang zij nog als zodanig te vereen-
zelvigen zijn, het karakter van lading in de zin van art. 318h behouden. De stelling van
de Bank dat het voorrecht op de lading uitsluitend kan worden uitgeoefend zolang die lading
zich in het vervoerende schip bevindt, is onaanvaardbaar, aangezien het voorrecht op de
lading, en op de opbrengst daarvan, in het algemeen eerst na de lossing gerealiseerd zal
kunnen worden.’

De rechtbank verklaart dus dat een Amerikaanse possessory lien in beginsel in Neder-
land kan worden erkend als een voorrecht op de lading. De rechtbank verklaart
vervolgens voor recht dat aan de eiseres een voorrecht toekomt op de opbrengst van
de voormelde partij kolen, gelost uit het zeeschip ‘King Richard’, terzake van haar
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overliggeldvordering en afwijzing van de vordering tot het geven van een soortgelijke
verklaring voor recht met betrekking tot de vrachtvordering. Geen voorrecht wordt
echter toegekend aan de vordering uit vracht omdat op de cognossementen jegens
de bank was verklaard dat de vracht geheel was betaald.

Het belangrijkste nadeel van de toepasselijkheid van de lex executionis is de
rechtsonzekerheid die hierdoor ontstaat. De Staatscommissie90 voor het IPR onderkent
in haar advies ten aanzien van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de rechtsonzekerheid
die toepassing van de lex executionis met zich meebrengt. Zij stelt daartoe:

‘Tegen de lex executionis als aanknopingspunt bestaat vooral het bezwaar, dat zij de
rangorde laat wisselen al naar gelang de plaats van de executie. Dat kan tot ongewenst
“forum shopping” aanleiding geven in dier voege dat een schuldeiser in een bepaald land
een executie uitlokt om te profiteren van de hoge rang die het recht van dat land aan zijn
vordering toekent vergeleken met de rang die daaraan in andere landen wordt gegeven.
Ook nog afgezien van deze gevallen, wordt door de toepassing van de lex executionis een
toevalsfactor geïntroduceerd, die in strijd kan komen met wat de billijkheid vordert.
De rechtspraak die in het algemeen een zekere neiging heeft op de rangorde de lex executio-
nis toe te passen, heeft zich dan ook in een aantal gevallen genoodzaakt gezien op die
gedragslijn ter wille van de billijkheid een correctie aan te brengen door toepassing van
een ander recht, bij voorbeeld het recht van de vlag van het schip.’

De lex executionis doet af aan de rechtszekerheid van de scheepseigenaar en doet
af aan de bescherming van de hypotheekbank die bij toepassing van de lex executionis
kan worden geconfronteerd met veel boven hypotheek gerangschikte vorderingen.

5.4.3.3 Waardering van de toepassing van de lex executionis op de vraag of een
vordering bevoorrecht is en op de rangorde

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. Wanneer de toepassing van het eigen recht van de rechter als regelt
wordt gesteld, wordt echter een wezenlijk kenmerk van het internationaal privaatrecht
ontkend. Dat wezenlijke kenmerk bestaat uit de mogelijkheid dat de rechter buitenlands
recht toepast. Voor de toepassing van het eigen recht van de rechter kunnen evenwel
rechtvaardigingsgronden bestaan bijvoorbeeld ingeval van spoedeisende zaken in kort
geding. Daarvan is hier echter geen sprake.

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 rechts-
onzekerheid is het gevolg van de verschillen die tussen rechtsstelsels bestaan ten
aanzien van scheepsvoorrechten en scheepshypotheken. Bij het vestigen van een
zakelijk recht is namelijk nog niet duidelijk waar een eventuele executie zal plaatsvin-

90 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 11-12.
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den. Door het gebrek aan een volledig internationaal eenvormig recht weten schuld-
eisers niet welke vorderingen bevoorrecht zijn en wat de onderlinge rangorde van
de vorderingen is. Omdat de plaats van executie van directe invloed is op de positie
die een schuldeiser inneemt, leidt de toepasselijkheid van de lex executionis tot
forumshopping.

Geconcludeerd kan worden dat de lex executionis onvoldoende rekening houdt
met het mobiele karakter van het zeeschip en daardoor de in het goederenrecht
bestaande behoefte aan rechtszekerheid miskent. Bij toepassing van de lex executionis
worden de belangen van zowel de scheepseigenaar als de schuldeisers die niet het
initiatief namen tot de executie onvoldoende in acht genomen. De toepassing van de
lex executionis op de voorrang en de rangorde van vorderingen leidt als gevolg van
deze onevenwichtige belangenafweging bij toepassing op het zeeschip dus niet tot
een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat en dient daarom te worden afge-
wezen.

5.4.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de lex causae

5.4.4.1 Argumenten voor de toepassing van de lex causae op het recht van voorrang

In art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht is bepaald dat aan een vordering die naar
het daarop toepasselijke recht niet op het schip bevoorrecht is geen voorrang wordt
toegekend. In de Memorie van Toelichting91 staat omtrent de ratio van deze medetoe-
passelijkheid van de lex causae slechts het volgende:

‘De ongewenste situatie dat een vordering ingevolge het recht van de plaats van teboekstel-
ling als bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt, hoewel zij naar het recht dat de
vordering beheerst niet bevoorrecht is, wordt door het laatste lid van het artikel geëcar-
teerd.’

De reden voor de wetgever om de lex causae ook toepasselijk te achten op de vraag
of een vordering bevoorrecht is, was dus 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 vorde-
ring op grond van de lex registrationis bevoorrecht is op het schip hoewel zij naar
de lex causae niet bevoorrecht is.92 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

91 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 8 (MvT).
92 Zie ook: Prisse 1995, p. 19 en Boonk 1998, p. 102-103.
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de lex registrationis van te voren bekend kan zijn. Hierenboven geldt ook nog het
voordeel dat de schuldeisers door alleen de lex registrationis toepasselijk 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 bevoorrecht is.

De toepassing van de lex causae op de vraag of aan een vordering een voorrecht
is verbonden heeft wel als voordeel dat er een nauwe band bestaat tussen het toepasse-
lijke recht en het voorrecht. Philip93 stelt hierover:

‘Where the maritime lien is not regarded as a procedural remedy, its seems natural to
look upon the rules regulating it as simply part of the rules applicable to a specific legal
situation and, therefor, to apply the law governing the underlying legal relationship (lex
causae) to the question whether the claim is secured by a maritime lien. Where the claim
is contractual the law applicable would under this theory be the lex contractus; where it
is a tort claim, the law applicable to the tort would also determine whether the claim is
secured by a maritime lien.’

Voor de debiteur en de crediteur van de vordering is bij toepassing van de lex causae
eenvoudig na te gaan of aan de vordering een voorrecht is verbonden. Van Brakel94

wijst op de rechtszekerheid die de toepassing van de lex causae aan de debiteur en
de crediteur van de vordering biedt:

‘Wat is echter de toepasselijke wet bij executie van vreemde schepen hier te lande? Dat
hier niet per se het Nederlandse executierecht behoeft te worden toegepast blijkt uit art.
318v K,95 hetwelk (indien dat nodig mocht zijn) op art. 580 Rv een uitzondering maakt.
Welke wet dan wèl geldt, is een betwist punt. De Nederlandse rechtspraak is wisselend,96

doch neigt tot toepassing van de Nederlandse wet als lex fori. In den vreemde verkregen
zakelijke verhaalsrechten worden dan veelal als de overeenkomstige Nederlandse rechten
behandeld.97 Er bestaat echter een stroming om de toepasselijkheid der Nederlandse wet
te beperken tot de gevallen waarbij Nederlandse belangen betrokken zijn of waarin de strijd
alleen schijnt te gaan tussen twee, onderling verenigbare, vreemde wetten, zodat de rechter
zich in die gevallen, waarin alle vorderingen ontstaan zijn onder heerschappij van hetzelfde
recht of van wetten, wier toepassing tot hetzelfde resultaat zou leiden, zich ook naar die

93 Comité Maritime International 1984, p. 63.
94 Van Brakel 1953, p. 212.
95 Zie: Rb. Rotterdam 29 maart 1935, W, 12985; NJ 1935, 1430 en Hof Den Haag 5 februari 1937,

1937, nr. 875.
96 Men zie de vier rangregelingen, vrijwel tegelijkertijd gemaakt door leden der Rotterdamse rechtbank

in NJ 1932, p. 234 e.v.
97 Van Opstall 1932, p. 305 e.v. Zie nog: Rb. Rotterdam 20 januari 1937, 1937, nr. 879.
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wet of wetten kan richten.98 Men kan dan zelfs de buitenlandse voorrechten, die geen
zakelijk karakter dragen, erkennen. De Nederlandse wet blijft dan buiten toepassing. Mijns
inziens verdient deze wijze van handelen toejuiching. Ook bij het tot stand komen van een
vordering rekent men met het daaraan door de op de overeenkomst toepasselijke wet,
verbonden voorrecht en als het doorzetten der lex fori geen practisch belang dient, is het
gewenst die verwachtingen zoveel mogelijk te verwezenlijken. Gelijk zo vaak is de keuze
der lex fori ook hier weinig meer dan een noodoplossing. Begrijpelijk is dan ook, dat een
sterke stroming is ontstaan, die t.a.v. als deze vragen het recht van de vlag wil zien toege-
past.99 Op die grondslag staat ook het tractaat van Brussel van 1926,100 waartoe Neder-
land evenwel niet is toegetreden.’

5.4.4.2 Argumenten tegen de toepassing van de lex causae op de vraag of een vorde-
ring bevoorrecht is

Met het bovengenoemde voordeel van de toepassing van de lex causae is ook meteen
duidelijk wat een belangrijk nadeel is van de toepassing van de lex causae op de vraag
naar het bevoorrecht zijn. Het is namelijk ook voor anderen dan de debiteur en de
crediteur van een bepaalde vordering van belang te weten welke vorderingen een recht
van voorrang hebben op de executieopbrengst van het schip. Dit is immers van invloed
op de kans die andere crediteuren hebben om hun vorderingen vergoed te zien. De
toepassing van enkel de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht is, houdt
onvoldoende rekening met de belangen van andere schuldeisers.
Toepassing van de lex causae op de rangorde is zoals eerder reeds gezegd eveneens
te verwerpen omdat dit praktisch zeer bezwaarlijk is indien er meer vorderingen op
het schip zijn die door van elkaar afwijkende rechtsstelsels worden beheerst. Onduide-
lijk is dan welk recht de rangorde bepaalt.

5.4.4.3 Waardering van de toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering
bevoorrecht is en op de rangorde

Uit de Parlementaire Geschiedenis van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht blijkt niet
overtuigend wat de ratio is voor dit artikellid als gevolg waarvan aan een vordering
die naar de lex causae niet op het schip bevoorrecht is, geen voorrang wordt toegekend
ook al kent de lex registrationis dat recht wel toe.

De toepassing van de lex causae kent in de praktijk voordelen voor bepaalde
partijen maar ook nadelen voor andere personen. De toepassing van de lex causae
van een vordering biedt voordelen aan de debiteur en de crediteur van die specifieke

98 Zie Rb. Rotterdam 5 mei 1924, W, 11245, NJ 1925, 907; N.R.I.P.R. p. 381, Rb Rotterdam 23 februari
1928, W. 11822; NJ 1928, 778; N.R.I.P.R. p. 402 die door de wet van de plaats, waar de schuld
gevestigd is, volgen. De vier rangregelingen van de Rotterdamse rechtbank in NJ 1932, p. 234 e.v.
komen feitelijk vrijwel tot hetzelfde resultaat, als waartoe toepassing der in de tekst uiteengezette
gedachtegang zou leiden, al stellen zij alle een verschillend beginsel voorop.

99 Zie: Cleveringa 1961, p. 108 e.v.
100 Van Opstall 1932, p. 327; het verdrag trad in werking in 1931.
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vordering doordat zij de inhoud van de lex causae kennen. De toepassing van de lex
causae komt tegemoet aan hun belang bij rechtszekerheid. Tegelijkertijd houdt de
lex causae, als gevolg van het bestaan van verschillen tussen het recht van verschillen-
de Staten, onvoldoende rekening met het belang bij rechtszekerheid van andere
schuldeisers. Vanwege het gebrek aan kenbaarheid van de lex causae voor derden
is de enkele toepassing van de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht
is daarom niet doelmatig en rechtvaardig. De lex causae kan evenmin op de rangorde
worden toegepast omdat bij een executie van een schip in de meeste gevallen sprake
zal zijn van meer vorderingen die door verschillende rechtsstelsels worden beheerst.

5.5 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht bij toepassing op de voorrang en de
rangorde

Een conflictregel dient het resultaat te zijn van een afweging van de verschillende
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 scheepseige-
naar, 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, onvoldoende
rekening met de belangen van de scheepseigenaar en de schuldeisers die niet het
initiatief namen tot executie. De toepassing van de lex causae op de voorrang van
een vordering houdt geen rekening met de belangen van personen met een andere
vordering. De toepassing van de lex causae op de rangorde leidt voorts niet tot een
werkbaar resultaat ingeval van vorderingen die door verschillende rechtsstelsels worden
beheerst. De conflictregel die verwijst naar de lex registrationis houdt het beste
rekening met de verschillende betrokken partijen doordat deze conflictregel de rechts-
zekerheid van de verschillende partijen het beste dient. Tegen zowel de lex registratio-
nis 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 hypotheek-
bank) als de schuldeisers. Deze afweging van argumenten mondt daarom uit in een
pleidooi voor 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 plaats van executie heeft in dat geval geen
invloed op de uitkomst. 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 scheeps-
hypotheekbanken wel begrijpelijk.
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5.6 Het toepasselijke recht op het recht van voorrang op niet-teboekstaande
zeeschepen

Artikel 3 Wet conflictenrecht zeerecht is niet toepasselijk op zeeschepen die niet zijn
teboekgesteld. De vraag welke conflictregel dan wel het toepasselijke recht aanwijst
op de voorrang en de rangorde van vorderingen op deze schepen, hangt af van de
situatie. Indien sprake is van een faillissement dat valt binnen het toepassingsgebied
van de Insolventie-verordening, gelden de regels daaruit. Indien dat niet het geval
is, geldt de lex rei sitae op grond van het Nederlandse commune conflictenrecht, zoals
blijkt uit de Memorie van Toelichting101 en het advies van de Staatscommissie102

voor het IPR met betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. De Staatscommis-
sie is namelijk van oordeel:

‘Het ontwerp geeft uitsluitend regels voor teboekgestelde zeeschepen (waaronder in dit
verband ook scheen in aanbouw zijn te beschouwen).
Zeeschepen die niet teboekgesteld zijn of kunnen worden, zijn onderworpen aan het recht
van de plaats waar het schip zich bevond op het ogenblik waarop de feiten zich voordeden
waarop het ingeroepen recht wordt gebaseerd (vgl. de toelichting op art. 1, onder 3).’103

Mijns inziens moet hieruit worden afgeleid dat de vraag of een vordering jegens een
niet-teboekstaand zeeschip bevoorrecht is, moet worden bepaald aan de hand van het
recht van de staat waar het schip zich bevond toen de betreffende vordering ontstond.
Daarmee is nog niet duidelijk welk recht bepaalt of een vordering uit aanvaring op
volle zee bevoorrecht is. De lex rei sitae-regel verwijst dan immers niet naar een
toepasselijk nationaal recht. Ik zou willen aannemen dat dan analoog aan de conflict-
regel uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht op de aansprakelijkheid voor een aanvaring op volle zee, de lex fori, dat wil
zeggen de lex executionis, toepasselijk is.

De rangorde van vorderingen jegens een niet-teboekstaand zeeschip kan niet anders
dan worden beheerst door de lex rei sitae ten tijde van de executie, dat wil zeggen
dat de lex executionis de rangorde bepaalt. Bij executie in Nederland geldt dan de
rangorde uit Boek 8 BW. Toepassing van de lex rei sitae ten tijde van het ontstaan
van een vordering of de lex causae van een vordering is immers niet functioneel indien
sprake is van meer vorderingen die zijn ontstaan in verschillende plaatsen of die
worden beheerst door verschillende rechtsstelsels.

101 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 8 (MvT).
102 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 13.
103 Zie hierover ook: Prisse 1995, p. 20.



6 Het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid;
in het bijzonder het effect van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht op de toepassing van
art. 8:217 jo. 8:461 BW1

6.1 Nederlands materieel recht met betrekking tot de verhaalbaarheid van
vorderingen op een zeeschip

6.1.1 Inleiding

Een verhaalsrecht is het recht van de schuldeiser om zich op een of alle goederen
van schuldenaar te verhalen teneinde zijn vordering uit de opbrengst te voldoen. De
wet kan aan een schuldeiser ook het recht geven zich te verhalen op een goed van
een ander dan de schuldenaar.2 Een van deze vorderingen waaraan voor de schuldeiser
het recht is verbonden om zich ter voldoening van die vordering op een goed van
een ander dan zijn schuldenaar te verhalen staat centraal in deze paragraaf. Het betreft
de vorderingen van een ladingbelanghebbende tegen een vervoerder onder cognosse-
ment.

1 Japikse 1987, p. 83-104; Japikse 1993, p. 406/74 e.v.; Claringbould 1994, p. 93-112; Boonk 1998,
p. 1-20 en 87-103; Smeele (diss.) 1998, p. 80-147; Boonk 1999, p. 1035-1040; Flach 2001, p. 136-
144, Hensen 1990, p. 18-19; Van der Wiel 1999, p. 157-160; Verslag van de vergadering van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1997, p. 72-79; Prisse, 1995, p. 17-19; K.F. Haak 2000. p. 1602-1603.
Rb. Dordrecht 23 december 1992, S&S 1993, 72 (Ufuk); Pres. Rb. Rotterdam 28 december 1992,
S&S 1993, 103 (Ambra Baleen); Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125 (Micoperi 7000);
Pres. Rb. Haarlem 8 oktober 1993, S&S 1994, 55 (Omiros); Hof Den Haag 8 juni 1993, S&S 1994,
102 (Kapitan Anistratyenko); Rb. Rotterdam 4 februari 1994, S&S 1995, 13 (Micoperi 7000); Rb.
Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14 (Micoperi 7000); Pres. Rb. Amsterdam 9 maart 1994, S&S
1995, 29 (Lekhaven); Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51 (Hanjin Oakland) (hoger beroep
van Rb. Rotterdam 16 december 1994); Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52 (Micoperi
7000) (hoger beroep van Rb. Rotterdam 28 januari 1994); HR 12 september 1997, S&S 1997, 122
(Hanjin Oakland); HR 12 september 1997, S&S 1997, 123 (Micoperi 7000), Pres. Rb. Middelburg
4 maart 1997, S&S 1998, 4 (Akademik Stechkin); Rb. Rotterdam 2 april 1998, S&S 1999, 28 (Hansa
Clipper); Rb. Rotterdam 13 januari 2000, S&S 2000, 91 (Yaguar;Kondor); Rb. Middelburg 2 januari
2002, 53 (Oscona; Simona); Rb. Rotterdam 13 juni 2002, S&S 2003, 5 (Skaufast); Hof Den Haag
25 oktober 2002, S&S 2003, 43 (Yaguar Kondor) (hoger beroep van Rb. Rotterdam 13 januari 2000,
S&S 2001, 91); Pres. Rb. Middelburg 26 september 2000, S&S 2003, 52); Pres. Rb. Middelburg
19 oktober 2000, S&S 2003, 77 (Leonid Maksimov); HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi
7000) (cassatie van Hof Amsterdam 21 september 2000).

2 In art. 564 Rv (oud) stond dat de reder moet ‘gehengen en gedogen’ dat een vordering tegen een
ander op zijn schip wordt verhaald.
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6.1.2 De verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment3

Artikel 217 van Boek 8 BW: vorderingen jegens een vervoerder onder cognossement
zijn verhaalbaar op het schip4

In aanhef en onder a van art. 217 lid 1 is bepaald:

‘Boven alle andere vorderingen, waaraan bij deze of enige andere wet een voorrecht is
toegekend, doch na de bevoorrechte vorderingen genoemd in art. 211, na de hypothecaire
vorderingen, na de vorderingen genoemd in art. 222 en 832 en na de vordering van de
pandhouder, zijn op een zeeschip, waaronder voor de toepassing van dit artikel niet is te
verstaan een zeeschip in aanbouw, bij voorrang verhaalbaar:
a. de vorderingen, die voortvloeien uit rechtshandelingen, die de reder of een rompbe-

vrachter binden en die rechtstreeks strekken tot het in bedrijf brengen of houden van
het schip, alsmede de vorderingen die tegen een uit hoofde van art. 461 gelezen met
art. 462 of art. 943 gelezen met art. 944 als vervoerder aangemerkte persoon kunnen
worden geldend gemaakt. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst nemen van
een verklaring begrepen;

b. de vorderingen, die uit hoofde van afdeling 1 van titel 6 op de reder rusten;
c. de vorderingen, genoemd in art. 752 voor zover zij op de reder rusten.’

Het artikel dat voorafging aan art. 8:217 BW was art. 318r K. In de Toelichting5 uit
1920 bij dat artikel is gesteld:

‘Het tegenwoordige art. 318 bepaalt hetzelfde, doch alleen voor het geval van faillissement.
De uitdrukkelijke vermelding van de vorderingen, gegrond op de in art. 321 en 322 omschre-
ven aansprakelijkheid van den reeder, doet duidelijk uitkomen, dat de vorderingen, thans
vermeld in art. 321, lid1, Wetboek van Koophandel, op het schip bevoorrecht zijn.
Voor de in dit artikel genoemde vorderingen geldt niet het hierboven bij de toelichting
van art. 318c gezegde, “aangewezen op het scheepsvermogen, behooren zij ook in de eerste
plaats uit dit vermogen te worden voldaan”. Het geheele vermogen van de schuldenaar
is voor de voldoening dezer vorderingen aansprakelijk; dit verklaart, dat de scheepshypo-
theek vóór deze bevoorrechte inschulden gaat en dat aan deze voorrechten een zaaksgevolg
niet is verbonden.’

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 de
scheepseigenaar bij het ontstaan van een deel van deze vorderingen geen enkele rol

3 PG Boek 8 BW, p. 477-491; Japikse 1987, p. 83-104; Boonk 1998, p. 137-139; Smeele (diss.) 1998,
p. 80-147.

4 PG Boek 8 BW, p. 286-292.
5 Kamerstukken II 1919/20, 448. Herziening van verschillende titel van het Tweede Boek van het

Wetboek van Koophandel en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken
en in de Faillissementswet, nr. 3 (MvT bij art. 318q en 318r), p. 20.
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speelt, zijn deze vorderingen toch verhaalbaar op het schip van de scheepseigenaar.
De ratio van het opnemen van vorderingen jegens een vervoerder onder cognossement
in art. 217 blijkt uit de Toelichting Schadee6 bij art. 217. Daarin staat:

‘Naast de op de reder drukkende vorderingen is op het schip bij voorrang verhaalbaar
de vordering uit vervoerovereenkomst, die tengevolge van het feit, dat de kapitein het
cognossement tekende, op de rompbevrachter (de figuur, die analoog is aan de huidige
“reder”) rust (lid 1 onder d). Ook onder vigeur van art. 318q en 318r W.v.K. bestaat een
dergelijk verhaalsrecht. Het is van zeer groot belang voor de cognossementhouder, die
er de mogelijkheid aan ontleent het schip in beslag te nemen – of althans met dergelijk
beslag te dreigen – ten einde op die wijze zekerheid te krijgen voor een eventuele vergoeding
voor aan zijn lading opgekomen schade en aan de weet te komen, wie hij als vervoerder
onder het cognossement moet beschouwen (zie bij art. 8.5.2.49).’

Het doel van art. 217 van Boek 8 BW bestaat dus uit het beschermen van lading-
belanghebbenden door hen duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van een eventuele
schadevergoeding en ten aanzien van de persoon die als vervoerder onder cognosse-
ment moet worden beschouwd. Het verbinden van een verhaalsrecht aan vorderingen
jegens een vervoerder onder cognossement ter bescherming van de cognossementhou-
der stamt uit een tijd dat scheepseigenaren tevens de exploitant van het schip waren.
De scheepseigenaar bleef vervoerder, eventueel naast de contractuele vervoerder.7

Artikel 461 van Boek 8 BW: een ruime kring van vervoerders onder cognossement
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. Een vordering tegen een ander dan
de eigenaar van het schip kan als gevolg daarvan toch verhaalbar zijn op het schip.
Dat is een zeerechtelijk particularisme. In art. 461 van Boek 8 BW is bepaald:

‘1. Onverminderd de overige leden van dit artikel worden als vervoerder onder het cognos-
sement aangemerkt hij die het cognossement ondertekende of voor wie een ander dit
ondertekende alsmede hij wiens formulier voor het cognossement is gebezigd.
2. Indien de kapitein of een ander voor hem het cognossement ondertekende, wordt naast
degene genoemd in het eerste lid, die tijd- of reisbevrachter, die vervoerder is bij de laatste
overeenkomst in de keten der exploitatie-overeenkomsten als bedoeld in afdeling 1 van
titel 5, als vervoerder onder cognossement aangemerkt. Indien het schip in rompbevrachting
is uitgegeven wordt naast deze eventuele tijd- of reisbevrachter ook de laatste rompbevrach-
ter als vervoerder onder het cognossement aangemerkt. Is het schip niet in rompbevrachting
uitgegeven dan wordt naast de hier genoemde eventuele tijd- of reisbevrachter ook de reder
als vervoerder onder het cognossement aangemerkt.

6 PG Boek 8 BW, p. 288-289.
7 G.J. van der Ziel in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 73-76.

Zie MvT bij wetsontwerp 1920 van Molengraaff.
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3. In afwijking van de vorige twee leden wordt uitsluitend de laatste rompbevrachter,
onderscheidenlijk de reder, als vervoerder onder het cognossement aangemerkt indien het
cognossement uitsluitend deze rompbevrachter, onderscheidenlijk de reder, uitdrukkelijk
als zodanig aanwijst en, in geval van aanwijzing van de rompbevrachter, bovendien diens
identiteit uit het cognossement duidelijk kenbaar is.
4. Dit artikel laat het tweede lid van art. 262 onverlet.
5. Nietig is ieder beding, waarbij van dit artikel wordt afgeweken.’

Lid 1 art. 461
Op grond art. 461 lid 1 worden de volgende personen als vervoerder onder cognosse-
ment aangemerkt:
- degene die het cognossement ondertekende;
- degene voor wie een ander het cognossement ondertekende;
- degene wiens formulier voor het cognossement werd gebezigd (de formulant).

De ratio van het opnemen van de formulant blijkt uit de Toelichting Schadee8 en
de Memorie van Toelichting9 bij het artikel. Gesteld wordt daarin dat:

‘Vele scheepvaartondernemingen bezigen cognossementen, waarin hun naam en adres en
soms ook de door hen bevaren trajecten uitdrukkelijk zijn vermeld. De koper van een
dergelijk cognossement moet er op kunnen vertrouwen, dat de maatschappij door een
dergelijk formulier uit te geven zich als vervoerder heeft verbonden. Hetzelfde geldt wanneer
een niet-scheepvaartbedrijf (bij voorbeeld een exporteur) een cognossement in omloop brengt
(anders: Loeff, NJB 1973, p. 1099). De derde-cognossementhouder immers kan niet – en
zulks te minder gezien de veel voorkomende nauwe samenwerking tussen scheepvaart- en
andere bedrijven – beoordelen of deze zich al dan niet als vervoerder beschouwt (de
exporteur bij voorbeeld kan zich zeer wel verbonden hebben de goederen naar het land
van import te vervoeren) en mag erop vertrouwen dat dit wel het geval is. Wenst degeen,
die cognossementen op zijn formulier afgeeft, zich niet als vervoerder te verbinden, dan
kan hij van hem de in het derde lid geboden gelegenheid gebruik maken en duidelijk uit
het cognossement doen blijken wie de vervoerder is; doet hij dit niet en geeft hij op zijn
formulier het waardepapier af, dan dient hij – evenals de door Loeff vermelde blanco
formulieren uitgevende lijndiensten – daarvan het risico zelf te dragen en dit niet op de
derde-cognossementhouder af te wentelen.
Daar echter de mogelijkheid niet geheel is uitgesloten, dat het cognossement buiten de
wil van hem, wiens formulier is gebezigd, is uitgegeven, laat het artikel degeen wiens
formulier gebruikt is, toe tot het bewijs, dat dit buiten zijn toestemming is geschied. Ook
kan hier de vrijheid van de rechter in zijn bewijswaardering onbillijkheid voorkomen.’

Lid 2 van art. 461
In de praktijk tekent de kapitein vaak het cognossement. In dat geval is art. 461 lid
2 van toepassing. In art. 461 lid 2 is aangegeven wie ingeval van een dergelijk

8 Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Boek 8 – Verkeersmiddelen en Vervoer,
eerste stuk, opgesteld door prof.mr. H. Schadee, 1972, ‘het Groene boek’, PG Boek 8 BW, p. 479.

9 Kamerstukken II 1975/76, 14 019, nr. 3-4, (MvT); zie ook: PG Boek 8 BW, p. 482.
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kapiteinscognossement als vervoerder onder cognossement is aan te merken. Ingeval
van een kapiteinscognossement is de tijd- of reisbevrachter10 die vervoerder is bij
de laatste overeenkomst in de keten van exploitatie-overeenkomsten, vervoerder onder
cognossement.11

Ingeval van een dergelijk kapiteinscognossement is naast deze eventuele laatste
tijd- of reisbevrachter ook nog iemand anders als vervoerder onder cognossement aan
te spreken. Dit is:
- indien het schip in rompbevrachting is uitgegeven: de laatste rompbevrachter;12

of
- indien het schip niet in rompbevrachting is uitgegeven: de reder.

De ratio van art. 461 lid 2 blijkt uit de Toelichting Schadee13 en de Memorie van
Toelichting14 bij het artikel. Daarin wordt gesteld:

‘Het tweede lid van dit artikel verbindt verstrekkende gevolgen aan ondertekening van het
cognossement door, of bevoegdelijk (door een typefout was dit woord in het voorontwerp
uitgevallen – zie Sjollema, Scheepsraad, p. 58) voor de kapitein.
Wanneer het schip, noch in rompbevrachting, noch in tijd- of reisbevrachting is uitgegeven
zal ondertekening door de kapitein de reder binden. Art. 8.4.2.13 geeft de kapitein de
bevoegdheid cognossementen af te geven voor ten vervoer ontvangen goederen en door
zijn ondertekening bindt hij zijn principaal: de reder. Beperkingen van deze bevoegdheid
gelden jegens de cognossementhouder slechts voor zover die hem bekend zijn gemaakt
(artikel 8.4.2.19) of voor zover de cognossementhouder uit anderen hoofde wist, dat de
kapitein deze bevoegdheid miste (zie het derde lid).
Wanneer het schip in tijd- of reisbevrachting is uitgegeven geldt hetzelfde: de kapitein bindt
de reder als vervoerder onder het cognossement (het cognossement mag in de verhouding
cognossementhouder-reder niet slechts als ontvangstbewijs worden gezien, daar tussen hen
geen andere vervoerovereenkomst is tot stand gekomen (artikel 8.5.2.29). Anders voor het
huidige recht: Hof Den Haag 26 februari 1975, S. 197. Daarnaast echter blijft ook de
bevrachter, die met de afzender de vervoerovereenkomst sloot, jegens degeen, die het

10 Onder het ouder recht waren alleen vorderingen uit cognossement tegen de reder oude stijl (hij die
het schip voor zeevaart gebruikte: de scheepseigenaar of de rompbevrachter) verhaalbaar op het
schip. Cognossementvorderingen tegen de tijdbevrachter dus niet. Zie onder meer: Hof Den Haag
2 april 1965, S&S 1965, 369 (Theo).

11 HR 15 februari 2002, S&S 2002, 69 (Roermond).
12 In de literatuur (Sjollema, in: Scheepsraad 1973, p. 59. Zie ook: Boonk 1998, p. 11) is geopperd

om ook bij rompbevrachting de reder als cognossementvervoerder aan te merken. Uiteindelijk is
dit niet in de wet opgenomen omdat dit te zeer zou afwijken van het gemene recht en niet zo nodig
was doordat art. 8:217 verhaal op het schip toelaat. Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nrs. 3-4 (MvT);
Zie PG Boek 8 BW, p. 483 en Kamerstukken II 1986/87, 19 979, nr. 3; zie: PG Boek 8 BW, p.
487. In art. 360 lid 1 Boek 8 BW is wel neergelegd: ‘De reder is naast een rompbevrachter met
deze hoofdelijk aansprakelijk uit een deze laatste bindende rechtshandeling, die rechtstreeks strekt
tot het in bedrijf brengen of houden van het schip. Onder rechtshandeling is hier het in ontvangst
nemen van een verklaring begrepen.’

13 Ontwerp voor een nieuw Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Boek 8 – Verkeersmiddelen en Vervoer,
eerste stuk, opgesteld door prof.mr. H. Schadee, 1972, ‘het Groene boek’, PG Boek 8 BW, p. 480.

14 Kamerstukken II 1975/76, 14 019, nr. 3-4, (MvT); zie ook: PG Boek 8 BW, p. 483.
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cognossement verwierf, als vervoerder onder het cognossement gelden. Het ontwerp bezigt
hier de terminologie van afdeling 8.5.1.
Wanneer het schip in rompbevrachting is uitgegeven, dat wil zeggen wanneer de reder
de gehele exploitatie in handen van de rompbevrachter heeft gegeven (artikel 8.5.4.1.),
bindt de handtekening van de kapitein de reder niet. In dat geval is de rompbevrachter
de principaal van de kapitein en zal hij (c.q. naast de laatste tijd- of reisbevrachter) als
vervoerder onder het cognossement moeten worden beschouwd. Waar de rompbevrachter
te vergelijken valt met de huidige ‘reeder’ als bedoeld in art. 320 W.v.K., is het ontwerp
in dit opzicht gelijk aan het huidige recht. Niet te ontkennen valt, dat de positie van de
cognossementhouder aanzienlijk zou worden versterkt door ook in dit geval de scheepseige-
naar tot zijn debiteur te maken (Sjollema, Scheepsraad p. 59), doch deze afwijking van
het gemene recht zou te groot zijn. Er is ook minder aanleiding toe nu art. 8.3.3.8 de
cognossementhouder de mogelijkheid biedt voor zijn vordering tot schadevergoeding verhaal
op het schip zelf te zoeken.’

Lid 3 van art. 461
Op grond van art. 461 lid 3 is, anders dan op grond van lid 1 en 2 van het artikel,
in sommige situaties alleen de reder of alleen de rompbevrachter vervoerder onder
cognossement. Dat is het geval indien het cognossement uitdrukkelijk deze romp-
bevrachter of deze reder als zodanig aanwijst en ingeval van de rompbevrachter diens
identiteit bovendien uit het cognossement blijkt.15

Onder het oude recht waren alleen vorderingen jegens de scheepseigenaar en de
reder-oude stijl en niet jegens de gewone bevrachter verhaalbaar op het schip. Daar-
naast was de reder-oude stijl hoofdelijk gebonden met de bevrachter uit een kapiteins-
cognossement. Vorderingen uit een kapiteinscognossement waren als gevolg daarvan
ook verhaalbaar op het schip. Alle andere vorderingen uit cognossement konden onder
het oude recht echter niet worden verhaald op het schip. Zonder duidelijke motivering
maakt art. 8:217 echter alle vorderingen jegens de vervoerder onder cognossement
verhaalbaar op het schip.

Plan van verdere behandeling
De ruime verhaalsmogelijkheid die ladingbelanghebbenden naar Nederlands recht
hebben, doet de vraag rijzen wanneer dit Nederlandse recht toepasselijk is. Ter
beantwoording van die vraag zal ik het Nederlandse conflictenrecht voor de verhaal-
baarheid van vorderingen op zeeschepen onderzoeken. Uit dat onderzoek zal blijken
dat de Nederlandse conflictregels slechts zeer zelden zullen leiden tot de toepassing
van de Nederlandse regels uit art. 217 jo. 461. Dit is een gevolg van het feit dat het
Nederlandse conflictenrecht een vordering pas verhaalbaar acht op het schip indien
dit zowel naar de lex registrationis als de lex causae het geval is. Na de bespreking
van de vraag welk recht toepasselijk is op de vraag of een vordering verhaalbaar is
op het schip, komt de vraag aan de orde of het Nederlandse materiële recht of het
Nederlandse conflictenrecht aanpassing behoeft.

15 Zie: Smeele 1998.
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6.2 Het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering16

6.2.1 Inleiding

In de jurisprudentie uit de periode voor de Wet conflictenrecht zeerecht werd verschil-
lend geoordeeld over het recht dat moest worden toegepast op de vraag of een vorde-
ring verhaalbaar is op een schip. In sommige uitspraken werd de lex causae17 van
de vordering toegepast terwijl in andere uitspraken de lex executionis18 werd toege-
past door te vereisen dat een vreemd verhaalsrecht moet passen binnen het Nederlandse
stelsel van verhaalsrechten.

In de Wet conflictenrecht zeerecht is niet met zoveel woorden een conflictregel
voor de verhaalbaarheid gecodificeerd. In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt
de verhaalbaarheid niet genoemd als een van de onderwerpen waarvoor de conflict-
regels uit dat artikel het toepasselijke recht aanwijzen. De als gevolg daarvan ontstane
onduidelijkheid omtrent de geldende conflictregels voor de verhaalbaarheid zijn
opgelost door de Hoge Raad in het Micoperi 700019 en het Hanjin Oakland20 arrest.
In de Micoperi 7000 en de Hanjin Oakland-arresten heeft de Hoge Raad 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. Deze arresten komen hieronder nog uitgebreid aan de orde maar
daarvoor wordt eerst nog de discussie uit de doeken gedaan zoals die plaats heeft
gevonden tijdens de Parlementaire behandeling van de Wet conflictenrecht zeerecht
over het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering op het schip.

6.2.2 Conflictregel voor de verhaalbaarheid na de Wet conflictenrecht zeerecht

Parlementaire Geschiedenis van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht met betrekking
tot de verhaalbaarheid
In art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de verhaalbaarheid van een vordering
niet met zoveel woorden genoemd als één van de onderwerpen waarvoor de conflict-
regels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht het toepasselijke recht aanwijzen. Tijdens

16 Cleveringa 1961, p. 112; Erasmus 1976, p. 7; Fesevur 1992, p. 9; Reehuis 1991, p. 2; Japikse 1993,
p. 406/74-413/81; Claringbould 1994, p. 93-112; Reehuis 2001, p. 521-671.

17 Rb. Rotterdam 31 december 1982, S&S 1983, 47 (Fellowship); Rb. Rotterdam 14 oktober 1983
NIPR 1984, 136 (Saudi Star); Rb. Rotterdam 24 februari 1992, NIPR 1992, 247, S&S 1992, 67 KG
1992, 122 (Ufuk). In de zaak Ufuk werd door de rechtbank Nederlands recht als lex causae toegepast.
In hoger beroep (Hof Den Haag, 9 juni 1992, S&S 1992, 94, NIPR 1993, 155) wordt een grief
daartegen te laat ingediend zodat het Hof daarover geen uitspraak doet.

18 Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1984, 4 (Cornelia B VI); Rb. Rotterdam 18 november 1983, S&S
1984, 77 (Maratha Mariner); Rb. Rotterdam 7 oktober 1985, S&S 1986, 66 (Reefer nr. 3); Rb.
Rotterdam 12 november 1991, S&S 1992, 68 (Knightbridge); Rb. Rotterdam 4 december 1992, S&S
1993, 38 (Mara S (Ex Marmara S)).

19 HR 12 september 1997, S&S 1997, 123 (Micoperi 7000).
20 HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin Oakland).
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de behandeling van het artikel in de Eerste Kamer rezen daarom vragen over welke
conflictregels het recht aanwijzen dat bepaalt of een vordering verhaald kan worden
op een zeeschip.

Tijdens de totstandkoming van de wet blijkt dat de Bijzondere Commissie voor
de Herziening van het Burgerlijk Wetboek en de Staatssecretaris moeite hadden om
elkaar duidelijk te maken wat hen voor ogen stond bij de termen voorrang en ver-
haal.21 De Bijzondere Commissie zegt in haar Voorlopig verslag22 dat bij voorrech-
ten goed moet worden onderscheiden tussen:
- de zakelijke werking die het voorrecht kan hebben (8: 215 lid 1);
- de verhaalbaarheid van de bevoorrechte vordering (8:216 en 217 lid 1).

De Bijzondere Commissie23 voor de herziening van het burgerlijk wetboek stelt met
betrekking tot art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht drie vragen. In de eerste plaats wil
de Commissie weten of de woorden ‘de gevolgen van dat voorrecht’ alleen omvatten
de zakelijke werking van het voorrecht of ook de verhaalbaarheid van het voorrecht
op het schip. Ten tweede stelt de Commissie de vraag of in dat geval art. 8:217 lid
1 BW uitsluitend toepassing vindt op in Nederland teboekstaande schepen. Tot slot
wenst de Commissie te vernemen of deze uitleg van de woorden ‘de gevolgen van
dat voorrecht’ meebrengt dat de vraag of een dergelijke vordering verhaalbaar is op
een in het buitenland teboekstaand schip moet worden beoordeeld naar het recht van
de staat waar dat schip teboekstaat. In de Memorie van Antwoord24 reageert de
staatssecretaris als volgt op de eerste vraag:

‘De commissie maakt een onderscheid tussen de zakelijke werking van het voorrecht en
de verhaalbaarheid van de bevoorrechte vordering op het schip. Zij vraagt zich af of onder
de “gevolgen van dat voorrecht” (lid 2) behalve de zakelijke werking ook de “verhaalbaar-
heid van het voorrecht op het schip” moet worden begrepen. Met betrekking tot die vraag
zou ik willen opmerken, dat het tweede lid van art. 3 in beginsel alle onderwerpen met
betrekking tot het bevoorrecht zijn van een vordering omvat en dat daaraan uit dien hoofde
een ruime interpretatie moet worden gegeven. Het lid noemt weliswaar met name drie van
die onderwerpen, namelijk de omvang, de rangorde en de gevolgen.
Gevolgen moeten evenwel in dit verband ruim worden opgevat in die zin, dat daaronder
elk juridisch relevant gevolg van het feit dat een vordering bevoorrecht is kan worden
begrepen. Op de vraag of de verhaalbaarheid van het voorrecht daaronder moet worden
begrepen kan ik niet goed antwoord geven, omdat mij niet helder voor de geest staat wat
de commissie daaronder wil verstaan. Een vordering is verhaalbaar (of niet) en een
vordering is bevoorrecht (of niet) maar het is mij niet duidelijk wat met de verhaalbaarheid
van een voorrecht wordt bedoeld. De verwijzing naar art. 217 Boek 8 BW kan hier weinig
helpen. Naar mijn mening wordt in het eerste lid daarvan de voorrang bepaald van een
categorie van vorderingen (“bedrijfsvorderingen”) op het schip, maar is daarin geen sprake

21 Zie voor een helder onderscheid: Claringbould (oratie).
22 Voorlopig verslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek.

Vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a.
23 Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a, p. 2.
24 Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 19, p. 2-3.
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van “verhaalbaarheid van een voorrecht”. Ik hoop dat de bij de commissie levende vraag
voldoende beantwoord is in de door mij aangehangen opvatting, dat art. 3, tweede lid,
ruim moet worden uitgelegd.’

Ten aanzien van de tweede en derde vraag stelt de staatssecretaris:

‘Artikel 217, eerste lid, Boek 8 BW vindt telkens toepassing wanneer krachtens art. 3, tweede
lid, Nederlands recht van toepassing is, derhalve wanneer het desbetreffende schip ten tijde
van de aanvang van het faillissement of de uitwinning in Nederland teboek stond. Uiteraard
betekent dat niet dat de in dat artikel neergelegde regel alleen geldt indien Nederlands
recht van toepassing is. Deze regel is ook in andere rechtsstelsels bekend (zie de Toelichting
op Boek 8 BW, p. 1265, noot 76, waarin als Staten met een vergelijkbare regeling genoemd
worden Noorwegen, de Verenigde Staten en België, en als Staat met een afwijkende regeling
het Verenigd Koninkrijk).
De relatie tussen de leden 1 en 2 van art. 3 is, dat de vraag of een vordering uit vervoer
bestaat en verhaald kan worden op een schip, beantwoord dient te worden aan de hand
van het recht dat die vordering beheerst, dat echter de vraag of de vordering, zo zij bestaat,
bij het verhaal voorrang heeft boven andere vorderingen beantwoord dient te worden aan
de hand van het recht van de Staat waar het schip bij de aanvang van het faillissement
of de uitwinning teboek staat.’

De Bijzondere Commissie25 voor de herziening van het burgerlijk wetboek vindt
de antwoorden nog onvoldoende duidelijk en stelt nadere vragen. De Bijzondere
Commissie stelt:

‘In de beantwoording van de vragen geeft de staatssecretaris van Justitie aan dat de term
“gevolgen van het voorrecht” ruim moet worden opgevat. Nu, zoals hierboven uiteengezet,
één van de gevolgen van het zijn van een voorrecht kan zijn dat de bevoorrechte vordering
ook verhaalbaar wordt op het schip (zoals bijvoorbeeld het geval is met een vordering
tegen een vervoerder onder cognossement), dacht de commissie dat art. 3 zo moet worden
geïnterpreteerd dat de vraag of een voorrecht ook verhaalbaar is op het schip wordt
beheerst door het recht van de Staat waar het schip te boek staat. Twijfel over deze
interpretatie rees echter omdat de staatssecretaris tot slot van zijn beantwoording van de
vragen over art. 3 schrijft dat de vraag, of een vordering bestaat en op een schip verhaald
kan worden, beantwoord dient te worden aan de hand van het recht dat die vordering
beheerst. Hoewel dit op zich juist is, gaat de staatssecretaris eraan voorbij dat er soms
vorderingen zijn die bevoorrecht worden, zoals genoemd in art. 8:217 BW, en als gevolg
daarvan verhaalbaar op het schip worden.
Gezien deze onduidelijkheid wilde de commissie nogmaals gaarne van de staatssecretaris
van Justitie vernemen of onder de woorden “gevolgen van dat voorrecht” ook moet worden
begrepen de verhaalbaarheid van dat voorrecht op het schip, in die zin dat een gevolg
van het zijn van een voorrecht kan zijn dat de bevoorrechte vordering op het schip kan
worden verhaald.

25 Kamerstukken I 1992/93, 21 054, nr. 19a, p. 1-2.
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De commissie zou het op prijs stellen indien de staatssecretaris in het licht van het boven-
staande ook nog eens aandacht zou willen besteden aan de tweede en derde vraag zoals
de commissie deze in het voorlopig verslag met betrekking tot art. 3 heeft gesteld.’

In de nota naar aanleiding26 van het verslag die is ontvangen op 13 januari 1993
stelt de staatssecretaris:

‘De opmerkingen van de commissie met betrekking tot art. 3 stellen mij in de gelegenheid
mijn visie nader te adstrueren. Zie ik het goed dan neemt de commissie eenzelfde zienswijze
in als ik in de memorie van antwoord heb gegeven. Dat wil zeggen dat de vragen of een
vordering uit overeenkomst bestaat en of zij op het schip verhaald kan worden onderworpen
zijn aan het recht dat de overeenkomst beheerst, terwijl de vraag of een aldus als bestaand
aangemerkte vordering bij verhaal een recht van voorrang toekomt, afhangt van het
bevestigende antwoord van zowel het recht dat de overeenkomst beheerst als het recht van
teboekstelling. Aan laatstgenoemde wet dient ook de nadere regeling van het voorrecht
(omvang, rangorde, gevolgen) ontleend te worden (behoudens de bijzondere regel van de
laatste zin van het tweede lid van dit artikel). Binnen deze regeling ligt ook de werking
van art. 8:217 lid 1 BW, en in het bijzonder de daarin neergelegde regel dat een tegen
een vervoerder onder cognossement gerichte vordering bij voorrang verhaalbaar is op
het schip. De vraag of in een internationale casus de hier bedoelde vordering verhaalbaar
is op het schip wordt primair bepaald door het recht dat op de vervoerovereenkomst van
toepassing is. Geeft dat rechtsstelsel in de relatie ladingbelanghebbende-vervoerder een
recht van voorrang op het schip, dan bepaalt vervolgens het recht van teboekstelling van
het schip of die vordering ook jegens anderen op het schip verhaald kan worden en bij
dat verhaal voorrang heeft en zo ja welke en in welke omvang (overigens binnen de grens
van art. 3, tweede lid, laatste zin). Art. 8:217 BW moet in het licht van deze beide verwij-
zingsregels worden bezien. Is Nederlands recht van toepassing op de vervoerovereenkomst
dan heeft de cognossementhouder jegens de vervoerder het recht zijn vordering in de zin
van art. 8:217 te verhalen op het schip. Of de vordering vervolgens ook jegens anderen
op het schip verhaald kan worden, en of deze vordering daarbij voorrang heeft en in welke
mate wordt bepaald door het recht van de Staat van teboekstelling op het moment van
faillissement of uitwinning.
Staat het schip in Nederland te boek dan zullen verhaalbaarheid, omvang en rangorde
bepaald worden overeenkomstig art. 8:217 BW, staat het schip elders te boek dan wordt
de omvang en de rangorde door een ander recht bepaald. Tenslotte wil ik er voor de goede
orde op wijzen, dat de tenuitvoerlegging van de aldus op het schip bevoorrechte vordering
beheerst wordt door in het bijzonder de dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van
de plaats van executie.’

Bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer op 16 maart 1993 gaat Heijne
Makkreel27 als voorzitter van de Bijzondere Commissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek in op het materiële recht en het internationaal privaatrecht inzake

26 Kamerstukken I 1992/93, 21 054, nr. 19b, p. 2.
27 Kamerstukken I 16 maart 1993, 21 942-945.



Deel I 163

de verhaalbaarheid van een vordering. Over het internationaal privaatrecht stelt Heijne
Makkreel:

‘Het nu liggende voorstel bepaalt dan ten aanzien van de materie van art. 8:461 en 8:462,
de vraag wie vervoerder onder cognossement is en wie de daaruit voortvloeiende rechten
en verplichtingen draagt, in art. 5 van het voorstel dat deze vragen moeten worden beant-
woord op basis van het recht van de loshaven, zulks zelfs dwingendrechtelijk. Dat wil zeggen
dat in dat geval van schades aan in Nederland geloste ladingen art. 8:461 en 8:462 van
toepassing zijn.
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van het voorgestelde art. 5 met kracht van
argumenten betoogd dat dit een goede zaak is en ik ben dat geheel met hem eens. Maar
nu doemt de vraag op of in dergelijke gevallen ook het complement art. 8:217 mag worden
toegepast of ook ten aanzien van die materie het recht van de loshaven toepasselijk is.
In de meeste rechtsstelsels immers, wordt aan de vorderingen tegen een vervoerder onder
cognossement die niet tevens scheepseigenaar is, geen voorrang toegekend en wordt daaraan
al helemaal niet de mogelijkheid van verhaal op het schip gegeven, zoals art. 8:217 BW
dat doet. En daarmee zijn wij dus bij art. 3 van het voorstel. De discussie in de tot dusverre
gewisselde stukken betrof de vraag of dit artikel nu al dan niet meebrengt dat de verhaal-
baarheid op het schip moet worden beoordeeld naar het recht van de staat waar het is
te boek gesteld. Die discussie heeft nog steeds niet tot volstrekte helderheid geleid.
In de passage die in de laatste alinea van de nota naar aanleiding van het verslag aan
deze materie wordt gewijd, “Of de vordering ook jegens anderen op het schip verhaald
kan worden en of deze vordering daarbij voorrang heeft en in welke mate wordt bepaald
door het recht van de staat van teboekstelling…”, is mij bijvoorbeeld niet geheel duidelijk
wat wordt bedoeld met “verhalen jegens anderen”.
Immers men verhaalt niet zozeer jegens iemand als wel op iets. Men heeft een voorrang
jegens A en de vraag is of men die op object X kan verhalen, bijvoorbeeld omdat men
daarop een pandrecht voor die vordering heeft, los van de vraag of A de eigenaar van
X is. De terminologie “verhalen jegens iemand” maakt de bedoeling mijns inziens ondoor-
zichtig.
Hoe het ook zij, bij mij bestaat de indruk dat de staatssecretaris met de aangehaalde
passage beoogt te zeggen dat inderdaad op een elders te boek gesteld schip, ook waar art.
8:461 en 8:462 moeten worden toegepast, art. 8:217 buiten werking blijft. Daarmee wordt
dan wel met de andere hand teruggegeven wat de ene hand gegeven heeft, want zonder
de verhaalsmogelijkheid op het schip zal meestal de toewijsbaarheid van de vordering jegens
een ruimere kring van aansprakelijke personen niet van grote betekenis zijn. Als de geciteer-
de betekenis juist is, ziet het ernaar uit dat meestal het recht van de vlag bepalend zal zijn.
En in veruit de meeste gevallen is dan art. 8:217 of een analoge bepaling dus niet van
toepassing. Na het eerder genoemde betoog van de staatssecretaris in de memorie van
antwoord ter zake van art. 5 over het belang van de ontvanger van de lading, valt dat wat
tegen.
Mijn betoog mondt dus uit in de vraag of wij de bedoelingen van de staatssecretaris zo
goed hebben begrepen en in de vraag of, als dat het geval blijkt te zijn, de staatssecretaris
dit toch niet nog eens nader wil overwegen. De Algemene wet op het internationaal privaat-
recht die er ooit zal komen, biedt daartoe wellicht de gelegenheid. Mocht deze nog lang
op zich laten wachten, dan is wellicht een eerdere incidentele wijziging wenselijk. Het is
van belang dat op vorderingen van ladingbelanghebbenden bij in Nederlandse loshavens
geloste ladingen niet alleen art. 8:461 en 8:462, maar ook het aan deze artikelen feitelijk
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effect gevende art. 8:217 altijd toegepast kan worden, ongeacht de nationaliteit van het
schip.’

Heijne Makkreel concludeert dus dat op een elders te boek gesteld schip, ook waar
art. 8:461 en 8:462 moeten worden toegepast, art. 8:217 buiten werking blijft. De
staatssecretaris reageert daarop als volgt:

‘Ik wijs er allereerst op, dat het bij art. 3 om twee vragen gaat. De eerste daarvan is: welk
recht beheerst het bestaan en de omvang van een vordering op grond waarvan men in het
geval van executie van een schip in Nederland meedeelt in de opbrengst van dat schip?
Het antwoord dat met lid 1 van art. 3 op die vraag helder wordt gegeven is: het recht dat
die vordering beheerst.
De tweede vraag waarom het in art. 3 gaat is: als er een zodanige vordering is, op grond
van welk recht moet dan de vraag worden beantwoord of die vordering bevoorrecht is en
wat zijn de omvang, de rangorde en de gevolgen van dat voorrecht? In het tweede lid van
art. 3 wordt weer antwoord op die vraag gegeven. Het recht van de staat waar het schip
bij de executie te boek stond, is van toepassing.
In het derde lid van art. 3 wordt antwoord gegeven op de vraag wat moet gelden wanneer
het op de vordering van toepassing zijnde recht zelf aan die vordering geen voorrang heeft
toegekend. Dan geeft dat recht de doorslag en wordt geen voorrang toegekend. Deze
antwoorden zijn dus in art. 3 vervat.
Op de vraag of de vordering op het schip verhaalbaar is, of het schip behoort tot de
goederen waarop verhaal mogelijk is, wordt naar mijn mening in art. 3 niet duidelijk
ingegaan. Die vraag is in het voorlopig verslag aan de orde gesteld en later in het verslag
van 10 november 1992. Bij die gelegenheid heb ik gemeend, de vragenstellers niet in
verlegenheid te moeten laten en geopperd dat de bepaling van art. 3 zo zou kunnen worden
geïnterpreteerd dat de vraag of het schip voor verhaal vatbaar is, daarin aan de orde wordt
gesteld, al bevat het artikel zelf daarover geen uitdrukkelijke bepaling.
Het is dus zuiver een kwestie van interpretatie. Wanneer Nederlands recht van toepassing
is op de vordering, komt art. 217, eerste lid, Boek 8 BW, in het zicht. Dat artikel behandelt
de rangorde van bepaalde op een zeeschip verhaalbare vorderingen, waaronder bedrijfsvor-
deringen. Uit dat artikel kan worden afgeleid dat dergelijke vorderingen inderdaad steeds
op het schip verhaalbaar zijn. Dat wil zeggen dat het schip behoort tot de goederen, waarop
verhaal mogelijk is. Wij zijn dan evenwel bij het toepasselijke recht dat door de verwijzings-
regels van art. 3 wordt aangewezen. Echter – ik zeg dit bij herhaling – die verwijzingsregels
zelf geven geen uitdrukkelijk uitsluitsel over de vraag welk recht toepasselijk is bij de
beantwoording van de vraag of een vordering op een schip verhaalbaar is. Die vraag moet
dus worden beantwoord aan de hand van de doctrine, rechtspraak en rechtspraktijk.
Bij mijn benadering van die vraag heb ik een verband gelegd met art. 3. Dit is echter niet
de enig mogelijke benadering. Men zou kunnen denken aan het recht in het land, waar
de executie geschiedt en dat dan wegens het verband van executierecht met de openbare
orde. Het gaat hier wel om zee- en binnenvaartrecht. Nu dat wat anders is dan het gewone
recht, zou het kompas nog andere koersen kunnen aanwijzen. Ik deins op dit punt echter
wat terug. Ik ben namelijk net zomin als de heer Heijne Makkreel een doorgewinterde
zeerechtjurist.
Ik kom dan nog op de opmerkingen van de heer Heijne Makkreel. Uit die opmerkingen
komt allereerst naar voren dat hij een samenhang ziet tussen art. 3 en 5. Eerlijk gezegd
is die samenhang voor mij niet zo duidelijk. Art. 5 behandelt de problematiek van de
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“identity of carrier clausule”, dat wil zeggen de vraag wie vervoerder is en wie lading-
belanghebbenden als zodanig kunnen aanspreken bij vervoer van zaken onder cognossement.
Art. 3 behandelt naar mijn mening een geheel andere vraag, namelijk welk recht het bestaan
van een vordering beheerst en welk recht de rangorde van die vordering in geval van
verhaal daarvan op het schip. Het is waar dat het in het Nederlandse recht ingevolge art.
3 niet steeds aan bod komt en dus ook niet art. 218 217?, Boek 8 BW.
De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en in navolging van haar advies
de toenmalige minister van Justitie, onder wiens bewind het wetsvoorstel is ingediend,
hebben gemeend dat het recht van het land van teboekstelling grote voordelen had, met
name uit een oogpunt van rechtszekerheid. Ik vraag mij af – ik vraag dit ook aan de Kamer
– of wij in dit stadium van de parlementaire behandeling een ander stelsel moeten omhelzen,
zoal de heer Heijne Makkreel suggereert, namelijk een stelsel dat steeds het Nederlandse
recht en met name art. 217, Boek 8 BW als recht van het land, waar de executie plaatsvindt,
toepasselijk maakt. Daarmee – ik wijs daar met nadruk op – wordt het stelsel van de
staatscommissie op dat punt volkomen doorkruist. Ik zie niet direct in dat dit internationaal
privaatrechtelijk de meest aangewezen oplossing is en evenmin dat daarmee de belangen
van al degenen die een vordering hebben die op het schip kan worden verhaald, het beste
worden gediend. Daarmee worden natuurlijk wel de ladingbelanghebbenden gediend die
van art. 217, Boek 8 BW, kunnen profiteren. Er zijn echter meer belanghebbenden.’

De onduidelijkheid over de vraag of de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht nou wel of niet het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijzen is
uiteindelijk opgelost in de jurisprudentie in de Micoperi 700028 en Hanjin Oakland29

arresten uit 1997.

6.2.3 Hanjin Oakland en Micoperi 7000

Hanjin Oakland30

In het op 12 september 1997 door de Hoge Raad gewezen arrest in Hanjin Oakland-
zaak gaat het om het zeeschip ‘Hanjin Oakland’ waarvan Hanjin de eigenaar is. Met
de Hanjin Oakland zijn vier kisten met draaibanken vervoerd van Taiwan naar Rotter-
dam. Voor dit vervoer is een cognossement uitgegeven door CTI. De Hanjin Oakland
is teboekgesteld in Zuid-Korea. De verzekeraar van het goederentransport Aegon dient
een claim terzake van ladingschade in bij CTI. Aan de orde is onder meer de vraag
naar welk recht beoordeeld moet worden of een vordering verhaalbaar is op het schip.

28 Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12;
Rb. Rotterdam 4 februari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14; Hof
Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52; HR 12 september 1997, S&S 1997, 123; Rb. Rotterdam
18 februari 1994 en 17 augustus 1995, S&S 1998, 41; Hof Amsterdam 21 september 2000 gepubli-
ceerd bij: HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000).

29 Rb. Rotterdam 16 december 1994 gepubliceerd bij: Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51;
HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin Oakland). Zie hierover onder meer: Boonk 1999,
p. 1035-1040; Van der Wiel 1999, p. 157-160.

30 Rb. Rotterdam 16 december 1994 gepubliceerd bij: Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51;
HR 12 september 1997, S&S 1997, 122 (Hanjin Oakland). Zie hierover onder meer: Boonk 1999,
p. 1035-1040; Van der Wiel 1999, p. 157-160.
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De rechtbank31 is van oordeel dat de conflictregel voor de verhaalbaarheid afgeleid
moet worden uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Op grond daarvan dient volgens
de rechtbank de lex registrationis te worden toegepast, zijnde het recht van Zuid-Korea.
Naar het recht van Zuid-Korea is een vordering ter zake van ladingschade tegen een
andere vervoerder onder cognossement dan de eigenaar/reder van het schip niet
verhaalbaar op het schip. Het hof32 meent echter dat toepassing van art. 3 Wet con-
flictenrecht zeerecht op de vraag naar het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid
in strijd is met het doel en de strekking van dat artikel. Het hof oordeelt dat de vraag
van verhaalbaarheid moet worden beantwoord aan de hand van Nederlands recht als
lex executionis. De toepassing van Nederlands recht leidt tot de slotsom dat de
vordering in de gegeven omstandigheden verhaalbaar is op het schip. In de procedure
wordt cassatie ingesteld. AG Strikwerda stelt dat er twee argumenten zijn om te
veronderstellen dat de conflictregels uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het
toepasselijke recht op de verhaalbaarheid van een vordering aanwijzen. In de eerste
plaats pleit daarvoor de materieelrechtelijke lotsverbondenheid van voorrecht en
verhaalsrecht. In de tweede plaats zou het in strijd zijn met de ratio van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht, bestaande uit het tegengaan van forumshopping, om op de
verhaalbaarheid een ander recht toe te passen dan op de voorrang van een vordering.
De Hoge Raad sluit zich aan bij de conclusie van de A-G en oordeelt:

‘Voorop moet worden gesteld dat het middel met juistheid ervan uitgaat dat naar Nederlands
internationaal privaatrecht de vraag of een vordering terzake van ladingschade tegen een
andere vervoerder onder cognossement dan de reder/eigenaar van het schip verhaalbaar
is op het schip – óók ter beoordeling van de rechtmatigheid van een ter verzekering van
die vordering gelegd beslag in het kader van een vanwaardeverklaringsprocedure of een
vergelijkbare procedure – moet worden beantwoord aan de hand van art. 3 IPR-wet
Zeerecht.
Weliswaar beantwoordt dit artikel de vraag niet met zovele woorden, maar de regeling
die daarin wordt gegeven met het oog op de in het eerste lid omschreven gevallen waarin
de opbrengst van een schip in Nederland moet worden verdeeld, veronderstelt wèl dat deze
(als één geheel te beschouwen) regeling van overeenkomstige toepassing is op de vraag
of en vordering verhaalbaar is op het schip. Dat geldt reeds aanstonds voor het bepaalde
in lid 1: nu de daar besproken vraag een vordering betreft die geldend wordt gemaakt
in het kader van de verdeling van de opbrengst van het schip, moet het wel gaan om een
vordering die verhaalbaar is op het schip. Hetzelfde geldt voor de regeling welke in de
leden 2 en 3 wordt gegeven met betrekking tot o.m. de vraag of “een vordering als bedoeld
in het voorgaande lid” bevoorrecht is: ook deze regeling veronderstelt noodzakelijkerwijs
dat het telkens gaat om een vordering die verhaalbaar is op het schip: zonder verhaalsrecht
geen voorrecht. Dit pleit ervoor aan te nemen dat ook de vraag of in een internationaal
geval sprake is van een vordering die verhaalbaar is op het schip, aan de hand van de
in de leden 2 en 3 vervatte maatstaven moet worden beantwoord.

31 Rb. Rotterdam 16 december 1994, gepublicerd bij Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51
(Hanjin Oakland).

32 Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 51 (Hanjin Oakland).
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Daar komt bij dat de gronden welke zijn aangevoerd ter rechtvaardiging van de keuze van
het recht van het land van teboekstelling als het recht dat beslissend is ten aanzien van
zulke vragen als: of een bepaalde vordering op het schip bevoorrecht is, of dat voorrecht
zakelijke werking heeft, hoever het zich uitstrekt en wat de onderlinge rangorde van op
het schip bevoorrechte vorderingen is – t.w. uniformiteit en een zo groot mogelijke rechts-
zekerheid voor alle bij het schip betrokken schuldeisers – ook rechtvaardigen dit recht
beslissend te oordelen voor het antwoord op de vraag of sprake is van een op het schip
verhaalbare vordering. En hetzelfde argument dat ertoe heeft geleid dat ten aanzien van
de vraag of sprake is van een op het schip bevoorrechte vordering, niet enkel moet worden
gelet op het recht van het land van teboekstelling, maar – blijkens het bepaalde in lid 3
– mede op het recht dat de vordering beheerst, te weten dat het ongewenst is dat een
vordering ingevolge het recht van het land van teboekstelling als op het schip bevoorrecht
zou moeten worden aangemerkt alhoewel zij dat niet is naar het recht dat haar beheerst,
geldt evenzo voor wat betreft de vraag of sprake is van een op het schip verhaalbare
vordering.’

De Hoge Raad is dus van oordeel dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het
toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijst.

Micoperi 700033

In het Micoperi 7000-arrest dat evenals het arrest in Hanjin Oakland-zaak op 12
september 1997 is gewezen, gaat het om de ‘Micoperi 7000’, een in Italië teboekstaand
en onder Italiaanse vlag varend kraanschip. Het schip behoort in eigendom toe aan
Micoperi Offshore en is in rompbevrachting genomen door Micoperi, de moeder-
vennootschap van Micoperi Offshore. De ‘Salvageman’ en de ‘Seaman’ zijn sleepboten
die in eigendom toebehoren aan United Towing. Micoperi en United Towing hebben
een raamovereenkomst gesloten voor de inzet van de sleepboten. Ten aanzien van
twee projecten zijn aparte bevrachtingsovereenkomsten opgesteld. Deze overeenkom-
sten worden beheerst door Engels recht. United Towing heeft een factuur naar Micoperi
gestuurd. Niet alle werkzaamheden waarop deze facturen betrekking hebben, lijken
betrekking te hebben op de Micoperi 7000. Er is reden te veronderstellen dat de twee
genoemde sleepboten niet uitsluitend werkzaamheden hebben verricht ten behoeve
van de Micoperi 7000. Op de Micoperi 7000 is vreemdelingenbeslag gelegd. De
vordering van United Towing is een zeerechtelijke vordering in de zin van art. 1 van
het Brussels Beslagverdrag van 1952. Dit beslag is tegen bankgarantie opgeheven.
Micoperi Offshore voert aan dat nu Micoperi geen eigenaar, van de Micoperi 7000
is, de vordering van United Towing op Micoperi niet verhaalbaar is op dit schip. De
rechtbank34 stelt dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht van toepassing is op de vraag
of de vordering verhaalbaar is op het schip en dat als gevolg daarvan een vordering

33 Rb. Rotterdam 12 februari 1993, S&S 1993, 125; Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12;
Rb. Rotterdam 4 februari 1994, S&S 1995, 12; Rb. Rotterdam 27 mei 1994, S&S 1995, 14; Hof
Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52; HR 12 september 1997, S&S 1997, 123; Rb. Rotterdam
18 februari 1994 en 17 augustus 1995, S&S 1998, 41; Hof Amsterdam 21 september 2000 gepubli-
ceerd bij: HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi 7000).

34 Rb. Rotterdam 28 januari 1994, S&S 1995, 12 (Micoperi 7000).
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tegen een ander dan de eigenaar alleen verhaalbaar is op het schip als de vordering
volgens de lex causae en de lex registrationis verhaalbaar is. Dit geldt volgens de
rechtbank ook wanneer deze vraag rijst in het kader van een vanwaardeverklarings-
procedure of een vergelijkbare procedure. Het hof35 oordeelt in hoger beroep echter
dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht niet van toepassing is op de verhaalbaarheids-
vraag. Het hof is van oordeel dat de lex executionis toegepast moet worden op de
vraag of een vordering verhaalbaar is. Omdat het beslag op de Micoperi in Nederland
is gelegd, moet de vraag of de vordering verhaalbaar is, volgens het hof beantwoord
worden naar Nederlands recht, zijnde de lex executionis. Als gevolg daarvan wordt
aan de vordering die wordt beheerst door Engels recht alleen een verhaalsrecht
verbonden indien het past binnen het Nederlandse stelsel van verhaalsrechten op een
schip voor schulden van een ander dan de eigenaar van het schip. Het verhaalsrecht
moet daarom beoordeeld worden aan de hand van 8:217 BW, volgens het hof. De
Hoge Raad oordeelt in cassatie evenals in de Hanjin Oakland dat de vraag of een
vordering verhaalbaar is op het schip moet worden beoordeeld naar hetzelfde recht
als de vraag of aan een vordering een recht van voorrang is verbonden. Tot slot beslist
de Hoge Raad nog dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht ook het toepasselijke recht
op de verhaalbaarheid aanwijst indien die vraag rijst in het kader van een vanwaarde-
verklaringsprocedure of een andere procedure waarin een oordeel wordt gegeven over
de rechtmatigheid van in Nederland op een schip gelegd beslag. De Hoge Raad beslist
daartoe:

‘Te bezien blijft of de vraag of sprake is van een op het schip verhaalbare vordering, ook
moet worden beantwoord aan de hand van de in de leden 2 en 3 van art. 3 IPR-wet
Zeerecht vervatte maatstaven wanneer zij niet rijst in het kader van de verdeling van de
opbrengst van een schip, maar in het kader van een vanwaardeverklaringsprocedure of
een andere procedure ter beoordeling van de rechtmatigheid van een hier te lande op het
schip gelegd beslag.
Aangenomen moet worden dat zulks het geval is. Daardoor wordt immers voorkomen dat
enerzijds de vraag of in een internationaal geval hier te lande voor een bepaalde vordering
beslag op een schip kan worden gelegd, en anderzijds, indien dit beslag vervolgens hier
te lande leidt tot een gerechtelijke uitwinning van het schip, de vragen of de vordering
op het schip bevoorrecht is en welke de omvang, de rangorde en de gevolgen van dat
voorrecht zijn, naar verschillende rechtsstelsels zouden moeten worden beantwoord, zodat
in voorkomende gevallen zou kunnen blijken dat beslag is gelegd voor een vordering die,
komt het tot uitwinning, ingevolge het recht van het land van teboekstelling niet meedeelt
in de opbrengst.’

Vervolgens moest nog worden vastgesteld of de vordering van United Towing naar
Italiaans recht (de lex registrationis) verhaalbaar is op de Micoperi 7000. Het Hof
Amsterdam36 oordeelt op 21 september daarover als volgt:

35 Hof Den Haag 23 januari 1996, S&S 1996, 52.
36 Hof Amsterdam 21 september 2000, gepubliceerd bij HR 13 december 2002, S&S 2004, 27 (Micoperi

7000).
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‘4.5 Tussen partijen staat thans onbestreden vast dat de vordering van United Towing naar
Engels recht op het schip verhaalbaar is. Voor wat betreft het Italiaanse recht op dat stuk,
als recht van de staat van teboekstelling van het schip, hebben partijen thans rechtsgeleerde
opinies in het geding gebracht, Micoperi van R. Longanese Cattani en United Towing van
M. Lopez de Gonzalo.
4.6 Het hof stelt vast dat beide Italiaanse deskundigen in genoemde opinies volkomen
tegengesteld oordelen over de vraag of naar Italiaans recht de vordering van Micoperi
(lees: United Towing;WV) verhaalbaar is op het schip van de rompbevrachter. Uit sommige
door hen gerelateerde uitspraken van lagere rechters blijkt dat beslaglegging op het schip
van de rompbevrachter niet werd toegestaan, terwijl dit in andere uitspraken wel mogelijk
werd geacht. Het hof is van oordeel dat uit laatstgenoemde voorbeelden, voorzover gerela-
teerd, onvoldoende blijkt dat het gaat om een verhaalsbeslag dat leidt tot daadwerkelijke
uitwinning van het schip. Slechts één uitspraak is gerelateerd, ter zake van de “Eurobreeze”
als weergegeven in rov. 3.5, op grond waarvan dit laatste wel ondubbelzinnig kan worden
vastgesteld.
4.7 Bij die stand van zaken alsmede gelet op de omstandigheid dat geen jurisprudentie
van het hoogste Italiaanse rechtscollege voorhanden is, is het hof van oordeel dat niet kan
worden geconcludeerd dat naar Italiaans recht de vordering van Micoperi (lees: United
Towing; WV) verhaalbaar is op het schip van de rompbevrachter.’

Het Hof Amsterdam oordeelt dus dat nu de vordering naar Italiaans recht niet verhaal-
baar is op het schip, de vordering van United Towing niet kan worden verhaald op
de Micoperi 7000. De Hoge Raad37 heeft op 13 december 2002 de Micoperi-zaak
uiteindelijk afgesloten. Het hof had geoordeeld dat de Hoge Raad zich niet heeft
uitgelaten over de vraag of de Wet conflictenrecht zeerecht directe of eerbiedigende
werking heeft. In cassatie wordt gesteld dat in de eerdere beslissing van de Hoge Raad
besloten ligt dat de Wet conflictenrecht zeerecht geen eerbiedigende werking heeft
omdat de Hoge Raad anders de klacht tegen Hof Den Haag over het toepassingsgebied
van de Wet conflictenrecht zeerecht bij gebrek aan belang zou hebben verworpen.
De Hoge Raad verwerpt het beroep door te oordelen:

‘De klacht ziet eraan voorbij dat de Rechtbank de bij toepassing van bedoelde wet aan
de orde komende vraag of ook naar Italiaans recht de vordering op het schip kon worden
verhaald nog niet had beantwoord en dat eerst indien die vraag ontkennend zou worden
beantwoord de al dan niet eerbiedigende werking van die wet relevant zou worden.’

Conclusie uit het Hanjin Oakland-arrest en het Micoperi 7000-arrest
Uit het Hanjin Oakland-arrest en het Micoperi 7000-arrest kan worden geconcludeerd
dat art. 3 lid 2 en 3 het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid aanwijzen. Dat wil
zeggen dat een vordering alleen verhaalbaar is op een zeeschip indien dat zowel naar
de lex causae van de vordering als de lex registrationis van het schip het geval is.
De vraag of deze conflictregels functioneel zijn, wordt hieronder beantwoord.

37 HR 13 december 2002, hoger beroep van Hof Amsterdam 21 september 2000, S&S 2004, 27
(Micoperi 7000).
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6.2.4 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepasselijkheid van art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheid

In de literatuur is verschillend gereageerd op deze arresten. Zowel de positieve,38

gematigde39 als de negatieve40 reacties worden hieronder geanalyseerd. De conflict-
regel voor de verhaalbaarheid van vorderingen dient rekening te houden met zowel
de belangen van de ladingbelanghebbenden die hun schade willen verhalen op het
schip, de belangen van de scheepseigenaar op wiens schip de vorderingen kunnen
worden verhaald, de belangen van de hypotheekbank, als de belangen van de personen
die een boven of beneden hypotheek gerangschikte vordering hebben. In de hierna
te bespreken kritische literatuur is aangevoerd dat door de toepasselijkheid van de
lex causae en de lex registrationis op de verhaalbaarheid de belangen van de Neder-
landse scheepseigenaren onvoldoende in acht worden genomen. Het belangrijkste
bezwaar, dat al in de Parlementaire Geschiedenis41 van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht is te vinden, heeft betrekking op de gevolgen die deze conflictregel heeft
voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht met bovengenoemde ruime ver-
haalsmogelijkheid 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 wordt gezocht door Nederlands recht wordt beheerst.42

Vanuit de reder geredeneerd, geldt dat als gevolg van de conflictregel uit art. 3 lid
2 Wet conflictenrecht zeerecht alleen Nederlandse reders de ruime verhaalsmogelijk-
heid van vorderingen tegen een vervoerder onder cognossement op hun schip moeten
gedogen.

Na de bespreking van de kritiek op de uitspraken in de Hanjin Oakland en de
Micoperi 7000 wordt onderzocht of ter opheffing van de nadelige positie van Neder-
landse reders het de voorkeur verdient de Nederlandse regeling ook op buitenlandse
schepen toe te passen door middel van een aanpassing van het conflictenrecht of dat
het beter is de Nederlandse materiële regeling aan te passen zodat de ruime verhaals-
mogelijkheid ook niet meer bestaat ten opzichte van in Nederland teboekstaande
schepen.

De Boer43 is een voorstander van de toepasselijkheid van de lex registrationis
op de verhaalbaarheidsvraag, zoals die door de Hoge Raad in het Hanjin Oakland

38 Claringbould 1994, p. 106 e.v.; Prisse 1995, p. 14 e.v.
39 Boonk 1998, p. 94 en 100.
40 Japikse AA 1993, p. 413, Japikse zoekt aansluiting bij art. 5 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht (recht

van de loshaven); Japikse, in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997,
p. 78-79; Smeele in: K.F. Haak, Uitspraak en Uitleg, 1998, p. 154-157.

41 Voorlopig verslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk wetboek.
Vastgesteld 26 mei 1992. Kamerstukken I 1991/92, 21 054, nr. 8a, p. 2.

42 Claringbould (Claringbould 1994, p. 110-112) voorspelde reeds dat toepassing van het cumulatiestelsel
op de verhaalbaarheid de doodsteek zou zijn voor het Nederlandse systeem van bescherming van
de derde-cognossementhouder.

43 HR 12 september 1997, NJ 1998, 688 m.nt. Th.M. de Boer (Micoperi 7000).
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en het Micoperi 7000 arrest is toegepast. Hij stelt in zijn noot onder het Micoperi
7000-arrest:

‘Toepassing van de lex registrationis heeft het voordeel dat de vraag naar de verhaalbaar-
heid van een vordering naar hetzelfde recht beoordeeld wordt als de vraag naar het bestaan,
de omvang, de rangorde en de gevolgen van een voorrecht. Vanuit het oogpunt van rechts-
zekerheid lijkt mij dit ook een passender oplossing dan aanknoping bij de lex executionis,
omdat niet van tevoren gezegd kan worden in welk land uitwinning plaats zal vinden, terwijl
vaststaat in welk land het schip is teboekgesteld. Ook vanuit het oogpunt van een goede
rechtsbedeling valt de lex registrationis te verkiezen, omdat aanknoping bij het recht van
de plaats van uitwinning “forum shopping” in de hand werkt; de scheepseigenaar kan zich
hiertegen op geen enkele wijze wapenen, behalve dan door uit de koers te blijven van
“verhaalsrechtelijk onveilige havens”.’

Van der Wiel,44 advocaat van de Hanjin Oakland, stelt dat zowel op rechtstheoretische
gronden, praktisch processuele gronden als billijkheidsgronden het systeem van art. 3
Wet conflictenrecht zeerecht en van de Hoge Raad aanbeveling verdient. De achter-
grond hiervan is dat Van der Wiel de toepassing van art. 8:217, met name voor reders,
onwenselijk acht. Door de conflictregel uit de arresten is het bereik van dit artikel
aanzienlijk beperkt zodat minder reders, alleen de Nederlandse, er last van hebben.

Japikse45 heeft kritiek geuit op de door de Hoge Raad in de arresten gehanteerde
methode. Japikse meent dat een dolksteek het voor- en verhaalsrecht van art. 217
kunnen bedreigen doordat de Wet conflictenrecht zeerecht in art. 3 lid 3 voorrang
ontzegt aan een vordering die naar het daarop toepasselijke recht niet op het schip
bevoorrecht is en dat een zelfde gevolg intreedt wanneer het op grond van lid 2
toepasselijke recht van de teboekstelling aan de vordering geen voorrecht verbindt.
Japikse is een voorstander van een bredere toepassing van de Nederlandse regeling
door aanpassing van het conflictenrecht. Zijn argument berust op de eis van consisten-
tie in de wet. Men behoort niet met de ene hand in het materiële recht te geven en
met de andere hand door middel van het conflictenrecht terug te pakken. Japikse stelt
dat het feit dat art. 8:217 BW nu niet meer is toe te passen op een buitenlandse
vervoerder, ook niet in het geval van een rompbevrachter, in strijd is met de bedoeling
van de wetgever. Deze had als doel de cognossementhouder te beschermen tegen een
onbekende rompbevrachting door middel van een verhaalsmogelijkheid op het schip
ook indien er geen sprake was van een kapiteinscognossement. Ter oplossing van
het gesignaleerde probleem heeft Japikse46 voorgesteld om op de vraag naar de
verhaalbaarheid art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht toe te passen. In art. 5 Wet conflic-
tenrecht zeerecht wordt het recht van de loshaven toepasselijk verklaard op de vraag
‘of, en zo ja, onder welke voorwaarden, naast degene die het cognossement onder-

44 Van der Wiel 1999, p. 157-160.
45 Japikse, in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 78-79. Zie ook

Japikse AA 1993: hij zoekt aansluiting bij art. 5 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht (recht van de
loshaven).

46 Japikse 1993, p. 413.
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tekende of voor wie een ander het tekende, een derde als vervoerder onder het cognos-
sement verbonden (…) is’. Art. 8:217 zou in zijn ogen dan onder de in art. 5 Wet
conflictenrecht zeerecht genoemde ‘voorwaarden’ gebracht moeten worden of art.
5 Wet conflictenrecht zeerecht zou moeten worden uitgebreid met ‘en met welke
gevolgen’. Door art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheidsvraag toe
te passen zou de Nederlandse rechter de Nederlandse materieelrechtelijke regeling
betreffende de verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment niet alleen meer op Nederlandse schepen maar op alle schepen toepassen.

Claringbould47 is ook van mening dat art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht de
dolksteek is die art. 8:217 BW vrijwel tot een dode letter maakt. Hij vreest echter
dat het niet mogelijk is om de verhaalbaarheid onder art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht
te brengen omdat uit de Parlementaire Geschiedenis niet blijkt dat art. 5 Wet conflic-
tenrecht zeerecht op die vraag toepasselijk is.

Boonk48 heeft sterke kritiek op de arresten van de Hoge Raad. Boonk heeft zowel
kritiek op de gevolgen die de toepasselijkheid van de conflictregels uit art. 3 Wet
conflictenrecht zeerecht heeft voor het Nederlandse materiële recht als op de toepasse-
lijkheid van de lex registrationis en de lex causae als conflictregels voor de verhaal-
baarheid op zich. Ten aanzien van het eerste punt van kritiek stelt Boonk dat zijns
inziens het toepassinggebied van art. 8:217 jo. art. 8:461 BW door de conflictregel
uit art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht te zeer wordt beperkt. Boonk meent dat in de
Hanjin Oakland–zaak ten onrechte niet of nauwelijks aandacht is besteed aan de
fundamentele betekenis van art. 217, 461 en 462 van Boek 8 BW. Bij zijn kritiek
verwijst hij naar het Ufuk-arrest49 van de Hoge Raad uit 1993. Boonk50 leest in
het Ufuk-arrest in de eerste plaats dat in het Nederlandse interne zeerecht een funda-
mentele betekenis moet worden toegekend aan de mogelijkheid voor ladingbelangheb-
benden om beslag op het vervoerende schip te leggen, ook als hun cognossementvorde-
ring niet tegen de reder is gericht. In de tweede plaats volgt uit het arrest volgens
Boonk dat er een samenhang bestaat tussen de toekenning van een verhaalsrecht op
het vervoerende schip in art. 8:217 BW en de regeling van de aanwijzing van cognos-
sementvervoerders in art. 8:461 BW. Boonk stelt dat de wetgever met het opstellen
van deze artikelen ervoor heeft gekozen de ladingbelanghebbenden een vergaande
bescherming te bieden. Boonk meent dat door toepassing van art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht op de verhaalbaarheid geen recht wordt gedaan aan deze bedoeling van de
wetgever.

Ten aanzien van zijn tweede punt van kritiek stelt Boonk ten eerste dat hij pleit
voor de toepasselijkheid van een rechtsstelsel op de verhaalbaarheid in plaats van

47 Claringbould 1994, p. 111.
48 Boonk 1998, p. 96-103 en Boonk 1999, p. 1035-1040.
49 HR 2 april 1993, S&S 1993, 69 (Ufuk), r.o. 3.6.4. De Hoge Raad oordeelde daarin: ‘(…) dat het

schip van de reder verhaalsobject is voor vorderingen van de cognossementhouders ook indien de
reder niet hun schuldenaar is, strookt met de centrale plaats die Boek 8 aan de reder heeft toegekend
en met de door de regeling van art. 8:461 bereikte versterking van de positie van cognossementhou-
ders’.

50 Boonk 1999, p. 1036.
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twee verschillende rechtsstelsels, zijnde de lex registrationis en de lex causae. Ten
tweede stelt Boonk dat de lex executionis in plaats van de lex registrationis op de
verhaalbaarheidsvraag zou moeten worden toegepast. Boonk is een tegenstander van
de toepassing van de lex registrationis omdat dat recht zijns inziens vaak te weinig
band heeft met het schip en de inhoud van de lex registrationis moeilijk te achterhalen
kan zijn. Boonk hecht minder zwaar aan de mogelijkheid van forumshopping en pleit
met een beroep op de hanteerbaarheid van het recht voor de toepasselijkheid van de
lex executionis.

Smeele51 stelt dat er ook andere conflictregels dan de lex registrationis en de
lex causae op de verhaalbaarheid hadden kunnen worden toegepast. In de eerste plaats
trekt Smeele de materieelrechtelijke lotsverbondenheid tussen voorrecht en verhaalbaar-
heid in twijfel. Omdat een dergelijke verbondenheid zijns inziens niet bestaat, was
de Hoge Raad niet verplicht de conflictregel voor de voorrang, zoals neergelegd in
art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht, ook op de verhaalbaarheid toe te passen. In de
tweede plaats stelt Smeele dat de Hoge Raad de ladingbelanghebbenden meer bescher-
ming had kunnen bieden, zoals de wetgever wel heeft gedaan in de art. 8:217 jo. art.
8:461 BW. Tot slot stelt Smeele dat de door de Hoge Raad gekozen oplossing pas
het forumshoppen tegengaat en de rechtszekerheid dient indien deze conflictregel ook
in de meeste andere landen zou worden toegepast. Of dat het geval is, valt volgens
Smeele niet uit de Parlementaire Geschiedenis of de conclusie van de AG af te leiden.
Smeele52 vraagt zich eveneens af waar wij de regel van art. 8:217 lid 1, die alle
cognossementvorderingen verhaalbaar maakt op het schip, aan te danken hebben.
Smeele vervolgt met op te merken dat als de verhaalsmogelijkheid van cognossement-
vorderingen niet was uitgebreid ook de conflictenrechtelijke problematiek, zoals in
de Hanjin Oakland zaak, te voorkomen was geweest. Smeele stelt dat de rechter de
conflictenrechtelijke antikiesregel53 had kunnen toepassen als het Nederlandse recht
gelijk was geweest aan de buitenlandse rechtsstelsels.

Van der Ziel54 stelt dat de kern van het probleem in het Nederlandse materiële
recht ligt. Hij pleit er voor om het verhaalsrecht van art. 8:217 terug te brengen tot
vorderingen onder een kapiteinscognossement. In dat geval speelt namelijk de scheeps-
eigenaar een rol in het vervoer. Alleen in die situaties is het terecht dat de vordering
van de cognossementhouder verhaald kan worden op het schip.

Duidelijk is dat de meerderheid van de schrijvers van oordeel is dat de kern van het
probleem niet in het conflictenrecht ligt maar in het Nederlandse materiële recht. Ik
sluit mij bij deze meerderheidsopvatting aan. De balans is in het Nederlandse materiële
te zeer ten nadele van de scheepseigenaar uitgevallen. Het is in strijd met de rechtvaar-
digheid om ook vorderingen bij het ontstaan waarvan de scheepseigenaar geen enkele
betrokkenheid heeft gehad, verhaalbaar te laten zijn op het schip. Als gevolg van de

51 Smeele in: K.F. Haak 1998, p. 150-157.
52 F.G.M. Smeele in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 76-78.
53 Jessurun d’Oliveira 1971.
54 G.J. van der Ziel in: Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 1997, p. 75.
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conflictregels als geformuleerd in de genoemde arresten, geldt dit negatieve effect
niet voor alle scheepseigenaren op wiens schepen in Nederland verhaal wordt gezocht
maar alleen voor Nederlandse scheepseigenaren. Nu de kern van het probleem in het
materiële recht ligt, dient ook daar de oplossing gevonden te worden. Daartoe zal
een aanbeveling worden gedaan tot aanpassing van art. 8:217 BW.

Wijziging van het materiële recht
Mijns inziens zou de vraag of het gerechtvaardigd is dat een vordering uit een vervoer-
overeenkomst 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 sprake is van een kapiteinscognossement is de reder vaak wel
betrokken bij het 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 rompbevrachtingsover-
eenkomst heeft gesloten en weet ook dat deze rompbevrachter vervoerovereenkomsten
zal gaan sluiten waar eventueel vorderingen uit kunnen voortvloeien. Voor kapiteins-
cognossementen geldt naar mijn mening hetzelfde. Indien de kapitein door de scheeps-
eigenaar is aangesteld, spreekt de betrokkenheid van de scheepseigenaar bij vorderin-
gen 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.

Anders is de situatie waarin geen sprake is van een kapiteinscognossement. De
balans tussen de belangen van de ladingbelanghebbenden en de belangen van de
scheepseigenaar is in die gevallen mijns inziens teveel in het belang van de lading-
belanghebbenden doorgeschoten. Bij niet-kapiteinscognossementen heeft de scheeps-
eigenaar 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. Het belang van de scheepseigenaar dient in die
gevallen beter te worden beschermd. 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’

Door de voorgestelde wijziging van art. 8:217 is verhaal op het schip voor vorderingen
uit een vervoerovereenkomst onder cognossement alleen nog mogelijk voor die
vorderingen waarbij de reder op enigerlei wijze betrokken is geweest. Op deze wijze
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kan de reder niet overvallen worden door verhaal op zijn schip voor een vordering
uit een overeenkomst waar hij geen weet van had.

Een andere vraag is of, los van het effect van het Nederlandse materiële recht
voor Nederlandse scheepseigenaren, de conflictregel uit art. 3 Wet conflictenrecht
zeerecht ook los daarvan wel de best mogelijke conflictregel voor de verhaalbaarheid
is. Ik waag dit, gesteund door de literatuur, te betwijfelen. Na bespreking van de voor-
en nadelen van het huidige systeem en van de mogelijke alternatieven, zal ik een
aanbeveling doen voor een conflictregel voor de vraag of een vordering verhaalbaar
is op het schip die afwijkt van de huidige conflictregel.

Voorrangsregel
Door Boonk55 is voorgesteld om art. 8:217 BW als een voorrangsregel te beschouwen
in de zin van art. 7 EVO. Door art. 8:217 BW als een voorrangsregel aan te merken
zou de Nederlandse rechter deze materieelrechtelijke regel altijd toepassen en zou
de toepasselijkheid ervan dus niet meer afhangen van de uitkomst van de verwijzings-
regel van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht. De Boer56 heeft tegen deze laatste
methode bezwaar gemaakt door op te merken dat voorrangsregels een ander karakter
hebben dan art. 8:217 BW. Voorrangsregels zijn semi-publiekrechtelijke voorschrif-
ten.57 Er bestaan twee soorten voorrangsregels. In de eerste plaats zijn er voorschriften
die bepaalde groepen rechtssubjecten, zoals werknemers of consumenten, bescherming
verlenen tegenover een sterkere wederpartij, zoals een werkgever of een professionele
verkoper. In de tweede plaats zijn er voorschriften die in privaatrechtelijke rechtsver-
houdingen ingrijpen ter bescherming van publieke belangen. Voorbeelden van de
tweede categorie voorrangsregels zijn milieuwetgeving of kartelwetgeving. Mijns
inziens zou art. 8:217 BW inderdaad als een voorrangsregel van de eerste categorie
kunnen worden opgevat nu het een bepaalde groep rechtssubjecten, namelijk lading-
belanghebbenden, bescherming verleent tegenover een sterkere wederpartij, namelijk
de vervoerder.

Het oordeel over de vraag of een bepaald voorschrift, zoals art. 8:217 BW, een
voorrangsregel is, staat ter beoordeling van de rechter. De wetgever kan echter door
het opstellen van een conflictregel ook zelf bepalen wanneer art. 8:217 BW van
toepassing is. Een manier om bij executie in Nederland te allen tijde het Nederlandse
verhaalsrecht toepasselijk te doen zijn, is de lex executionis als toepasselijk recht op
de verhaalbaarheid aan te wijzen. De doelmatigheid en rechtvaardigheid van deze
conflictregel wordt hieronder onderzocht.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepasselijkheid van de lex executionis
op de verhaalbaarheid
De toepassing van de lex executionis op de vraag of een vordering verhaalbaar is
kent dezelfde voor- en nadelen als bij de toepassing van de lex executionis op de

55 Boonk 1998, p. 98-103 en Boonk 1999, p. 1035-1040.
56 De Boer 1997.
57 Strikwerda 1978; Strikwerda 2002, p. 70.
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hiervoor behandelde vraag of een vordering bevoorrecht is. Toepassing van de lex
executionis op de vraag of een vordering verhaalbaar is op het schip heeft als voordeel
dat de Nederlandse rechter zijn eigen recht kan toepassen Door de toepassing van
de lex executionis op de verhaalbaarheid wordt mijns inziens een wezenlijk element
van het internationaal privaatrecht miskend. Dat wezenlijke element bestaat uit de
mogelijkheid dat een rechter op een internationaal geval een ander recht dan zijn eigen
recht toepast. Tegen de toepassing van de lex executionis kan ook worden aangevoerd
dat het geen recht doet aan het internationale karakter van een internationale rechtsver-
houding. De rechter past dan immers steeds zijn eigen recht toe waarmee de rechtsver-
houding behalve de plaats van executie, wellicht geen enkele band heeft.

Boonk58 stelt dat het zeerecht in bepaalde opzichten afwijkt van het ‘commune
recht’. Een zeerechtelijke zaak is zijns inziens vaak zeer complex, de betrokken
rechtsstelsels zijn niet altijd even ontwikkeld, in het zeerecht zijn soms andere aan-
knopingspunten van belang, forum shopping is in het zeerecht min of meer een ‘fact
of life’ en het spanningsveld tussen het internationale karakter van de rechtsverhoudin-
gen en de eis van hanteerbaarheid van het recht vraagt zijns inziens om terughoudend-
heid bij de toepassing van vreemd recht.59 Boonk stelt:

‘Tussen het zeerecht en het gemene recht bestaat namelijk een belangrijk verschil. Het
gemene recht is in het algemeen geschreven voor interne, nationale situaties. In veel
gevallen zal het IPR niet aan de orde komen.’

Omdat het zeerecht van Boek 8 BW met het oog op de toepasselijkheid van internatio-
nale rechtsverhoudingen geschreven is, acht Boonk60 het sneller dan ‘op land’ gerecht-
vaardigd dat de lex fori wordt toegepast in plaats van vreemd recht.61 Boonk ziet
gezien het internationale karakter van het Nederlandse zeerecht, de behoefte aan
rechtszekerheid en de eis van hanteerbaarheid van het recht wel wat voor toepassing
van de lex fori.62 De wetgever dient zijns inziens over dringende argumenten te
beschikken om een ander recht dan het Nederlandse toepasselijk te achten. Om drie
redenen ben ik het hier niet met Boonk eens. Het feit dat het zeerecht internationaal
is van nature, geldt ook voor het materiële zeerecht van andere Staten. Het Nederlandse
zeerecht is daarom niet per se beter geschikt om toegepast te worden dan het zeerecht
van een ander rechtsstelsel. In de tweede plaats gaat de stelling dat Boek 8 BW

58 Boonk 1998, p. 4-19.
59 Boonk (Boonk 1998, p. 7) stelt dat, hoewel zeerechtelijke rechtsverhoudingen vrijwel altijd internatio-

naal zijn, een te veelvoudige toepassing van het ipr en hierdoor aangewezen buitenlands recht de
hanteerbaarheid van het recht in gevaar brengt. Hij is van mening dat de eis van hanteerbaarheid
van het recht meebrengt dat men moet trachten een zeker evenwicht te vinden tussen enerzijds het
recht doen aan de vreemde elementen in de rechtsverhouding, en anderzijds het kunnen berechten
van de zaak binnen een redelijke termijn.

60 Boonk 1998, p. 8.
61 Kollewijn en W.E. Haak hebben in verband met het internationale karakter van het zeerecht echter

het standpunt verdedigd dat het Nederlandse zee(vervoer) recht in wezen internationaal privaatrecht
is. W.E. Haak 1969, p. 1; Kollewijn 1966, p. 305; Boonk 1998, p. 7-9.

62 Zie over de toepassing van de lex fori: De Boer 2004, p. 199-248.
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internationale aansluiting vindt juist niet op voor de artikelen waar we het hier over
hebben. Hierboven63 is reeds ingegaan op het unieke karakter van de ruime verhaals-
mogelijkheden die het Nederlandse recht biedt aan ladingbelanghebbenden. In de derde
plaats is zeker in de zeescheepvaart behoefte aan rechtszekerheid, deze wordt nu juist
niet geboden door de lex fori. Reders kunnen bij toepasselijkheid van de lex executio-
nis niet van te voren incalculeren welke vorderingen verhaalbaar zijn op het schip.

De toepassing van de lex executionis op de verhaalbaarheid houdt onvoldoende
rekening met de belangen van de scheepseigenaar en van medeschuldeisers die kunnen
worden overvallen door een vordering die onverwacht verhaalbaar is op het schip
volgens de lex executionis.

De plaats waar een schip eventueel geëxecuteerd wordt, staat niet van te voren
vast. De keuze van een schuldeiser om in een bepaalde haven executoriaal beslag
te leggen vormt de uitkomst van een afweging van factoren zoals de eisen die worden
gesteld om beslag te kunnen laten leggen en de inhoud van het recht dat aldaar door
de executierechter wordt gehanteerd. Verhaal op een schip maakt enerzijds inbreuk
op het eigendomsrecht van de scheepseigenaar maar vormt anderzijds voor schuldeisers
een laatste redmiddel om hun vordering nog (gedeeltelijk) voldaan te zien worden.
Vanwege dit beslissende karakter van het verhaalsrecht is het voor zowel reder als
ladingbelanghebbende zaak van te voren te weten aan welke vorderingen een verhaals-
recht is verbonden. Deze rechtszekerheid wordt niet geboden door de lex executionis.

Recht van de loshaven
De hierboven besproken argumenten tegen de toepassing van de lex executionis op
de verhaalbaarheid gelden ook ten aanzien van een voorstel van Japikse64 uit 1993
om op de vraag naar de verhaalbaarheid art. 5 Wet conflictenrecht zeerecht toe te
passen met als gevolg dat het recht van de loshaven toepasselijk is. Ook in dat geval
wordt geen rechtszekerheid geboden aan de scheepseigenaar en de hypotheekbank.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex registrationis
De rechtszekerheid wordt gediend indien voor de verhaalbaarheid van een vordering
op het schip is vereist dat (onder meer) de lex registrationis dat verhaalsrecht toekent.
Nu een verhaalsrecht inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de reder op zijn schip,
is het gerechtvaardigd dat de reder weet of kan weten welke vorderingen op zijn schip
verhaalbaar zijn.

Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van de lex causae
De vraag is of het terecht is dat op grond van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht
voor de verhaalbaarheid naast de toepasselijkheid van de lex registrationis ook nog
is vereist dat de lex causae van de vordering een dergelijk verhaalsrecht toekent. Ten
aanzien van het toepasselijke recht op de vraag of een vordering bevoorrecht is reeds
betoogd en onderbouwd dat er geen duidelijke basis is voor de medetoepasselijkheid

63 Zie paragraaf 6.1.
64 Japikse 1993, p. 413.
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van de lex causae. De vraag is nu of het ook ten aanzien van de verhaalbaarheid van
een vordering aanbeveling verdient daarop alleen de lex registrationis toe te passen.

In de Micoperi-zaak stelt de Hoge Raad dat de ratio voor de toepasselijkheid van
de lex causae op de vraag of een vordering bevoorrecht is, ook geldt voor de medetoe-
passelijkheid van de lex causae op de vraag of een vordering verhaalbaar is. De Hoge
Raad noemt als reden voor de toepassing van de lex causae:

‘(…) dat het ongewenst is dat een vordering ingevolge het recht van het land van teboekstel-
ling als op het schip bevoorrecht zou moeten worden aangemerkt alhoewel zij dat niet is
naar het recht dat haar beheerst (…).’

Evenals bij de conflictregel voor de vraag of een vordering is bevoorrecht, is mij niet
duidelijk wat er nu zo onwenselijk is aan de situatie dat een vordering op grond van
de lex registrationis verhaalbaar is op het schip hoewel zij naar de lex causae niet
verhaalbaar is. De toepasselijkheid van het recht dat op de vervoerovereenkomst
toepasselijk is, vormt namelijk een extra drempel voor de verhaalsmogelijkheid van
de ladingbelanghebbenden welke drempel niet ter bescherming van de reder dient
als de reder geen partij was bij de overeenkomst waar de te verhalen vordering uit
voortvloeit.

Ik zie niet in waarom een schuldeiser die aan het recht van de staat waar de
scheepseigenaar zijn schip heeft geregistreerd het recht ontleent om zich op dat schip
te verhalen dat verhaalsrecht niet enkel al op grond van dat recht zou mogen uitoefe-
nen. Het ontlenen van een verhaalsrecht aan alleen de lex registrationis is ten opzichte
van de reder namelijk niet ongerechtvaardigd omdat het de reder zelf heeft bepaald
waar zijn schip is teboekgesteld. De reder kan dus nagaan welke mogelijke vorderingen
volgens het recht van de staat van teboekstelling verhaalbaar zijn op zijn schip. De
reder hoeft bij toepassing van de lex registrationis dus niet te worden overvallen door
verhaalsrechten die hij niet kent. Met het oog op de bescherming van de scheepseige-
naar is er terecht voor gekozen om een vordering alleen verhaalbaar te doen zijn op
een schip indien dit mogelijk is volgens de lex registrationis. Om vervolgens voor
de verhaalbaarheid ook nog te vereisen dat de vordering naar de lex causae verhaalbaar
is, voegt mijn inziens niets toe.

Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en de rechtvaardigheid van de toepassing
van de lex causae op de verhaalbaarheid van een vordering
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.

Bij de vraag naar de verhaalbaarheid 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 hypotheek-
bank en de overige beneden- en boven hypotheek gerangschikte schuldeisers. De lex
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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. Concluderend pleit ik daarom
voor toepassing van de lex registrationis op de vraag of een vordering verhaalbaar
is op het schip. Deze conclusie stemt overeen met de conclusie met betrekking tot
de conflictregel voor de vraag of een vordering bevoorrecht is. Die conclusie komt
neer op het schrappen van art. 3 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht. Een negatief effect
van de enkele toepasselijkheid van de lex registrationis op de verhaalbaarheid zou
echter zijn dat de ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen een vervoerder
onder cognossement op Nederlandse schepen zou gaan gelden voor alle vorderingen
jegens in Nederland geregistreerde schepen in plaats van alleen voor vorderingen die
worden beheerst door een rechtsstelsel dat die ruime verhaalsmogelijkheid ook toekent.
In de vorige paragraaf is echter reeds gepleit voor een wijziging van het materiële
recht inzake de verhaalbaarheid van vorderingen jegens een vervoerder onder cognosse-
ment waardoor de nadelige positie van de Nederlandse reders kan worden opgeheven.

6.2.5 Conclusie ten aanzien van de doelmatigheid en rechtvaardigheid van de
toepasselijkheid van art. 3 Wet conflictenrecht zeerecht op de verhaalbaarheid

Ten aanzien van de vraag of een vordering uit vervoer onder cognossement verhaalbaar
is op een schip spelen verschillende belangen een rol. Dit zijn de belangen van de
scheepseigenaar, van de hypotheekbank, van de ladingbelanghebbenden en van andere
personen die een boven of beneden hypotheek gerangschikte vordering hebben. De
balans tussen deze belangen is door het effect dat de conflictregel voor de verhaalbaar-
heid in combinatie met art. 217 en 461 van Boek 8 BW te zeer ten nadele van Neder-
landse scheepseigenaren uitgevallen.

De ruime definitie van vervoerder onder cognossement en de daarmee samenhan-
gende ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen hen, geldt nagenoeg alleen
voor Nederlandse reders. Dit effect kan opgeheven worden door de conflictregel voor
voorrang en verhaal te wijzigen in de zin dat de lex executionis toepasselijk is op
de voorrang en het verhaal van vorderingen. Toepassing van de lex executionis is
echter in strijd met de eisen van rechtszekerheid en het internationale karakter van
het zeevervoer. Door ter aanwijzing van het toepasselijke recht op de verhaalbaarheid
aan te knopen bij de registratie van het zeeschip wordt recht gedaan aan de eisen die
het mobiele karakter van het zeeschip stelt aan het conflictenrecht. De lex registrationis
dient ter bescherming van de eigenaar van het schip en de hypotheekbank. Het verdient
daarom aanbeveling in ieder geval de lex registrationis toepasselijk te doen zijn op
zowel de voorrang als de verhaalbaarheid van een vordering. De cumulatieve toepas-
sing van de lex causae heeft hier mijns inziens echter geen toegevoegde waarde. De
benadeelde positie waarin reders van in Nederland geregistreerde schepen zich bevin-
den door de ruime verhaalsmogelijkheid van vorderingen tegen een vervoerder onder
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cognossement dient door aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek opgelost
te worden. Mijns inziens is het niet rechtvaardig om een vordering uit vervoer onder
cognossement waarbij een reder niks te maken heef gehad verhaalbaar te doen zijn
op zijn 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’



7 Conclusie uit deel I ten aanzien van de centrale
vraag

Conflictregels dienen op doelmatige en rechtvaardige wijze het toepasselijke recht
aan te wijzen. Daartoe dient de conflictregel de verschillende belangen in evenwicht
te houden en dient de conflictregel te passen bij de aard van de betreffende rechts-
verhouding en de aard van de personen en goederen waar het om gaat.

Het commerciële karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van conflict-
regels 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 niet aan deze eis doordat onderzoek naar de inhoud van de lex causae tijd-
rovend en daardoor kostbaar kan zijn. Het commerciële karakter van het zeeschip
vraagt daarom om toepassing van enkel de lex rei sitae op het retentierecht op een
zeeschip.

Het mobiele karakter van een zeeschip blijkt zich in dit deel te doen gelden bij
vragen naar het bestaan en de inhoud van goederenrechtelijke rechten, bij de goederen-
rechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud en bij voorrang en verhaal van
vorderingen op het schip. Het in het goederenrecht geldende beginsel van rechtszeker-
heid leidt ertoe dat de toepassing van de lex rei sitae-regel op mobiele zaken niet tot
een doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat leidt. De toepassing van de lex
rei sitae zou door een steeds wisselend rechtsregime tot rechtsonzekerheid leiden. In
art. 2 Wet conflictenrecht zeerecht zijn de problemen waartoe de mobiliteit aanleiding
kan geven, opgelost 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 een vergelijkbare oplossing gevonden 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 dwingt
daarom tot toepassing van de lex registrationis op de goederenrechtelijke gevolgen
van een eigendomsvoorbehoud en de voorrang, rangorde en verhaalbaarheid van
vorderingen.

De toepassing van de lex registrationis en de lex causae op de verhaalbaarheid
van een vordering leidt niet tot een evenwicht in de belangen van de betrokken
personen. De oorzaak hiervan ligt echter niet in het conflictenrecht maar in het
materiële recht zodat het materiële recht aanpassing behoeft in voorgestelde zin.





Deel II

Aanvaring en onrechtmatige daad





1 Inleiding1

1.1 Doel van dit deel

In dit deel staat het toepasselijke recht op onrechtmatige daden met een zeeschip
centraal. Onder deze onrechtmatige daden vallen vele verschillende rechtsfeiten,
waaronder aanvaring, vervuiling en ongevallen aan boord. Onderzocht zal worden
of de huidige Nederlandse conflictregels voldoende rekening houden met alle belangen
die bij een onrechtmatige daad met een zeeschip betrokken zijn. De vraag is of het
bijzondere karakter van het zeeschip dwingt tot het opstellen van afwijkende conflict-
regels. Met name zullen daarbij het mobiele karakter van het zeeschip, het feit dat
een zeeschip een afzonderlijke leefgemeenschap vormt en de mogelijkheden die de
registratie van een schip het conflictenrecht biedt aan de orde komen.

1.2 Het bijzondere karakter van het zeeschip ten aanzien van de onrecht-
matige daad

Voor de aansprakelijkheid voor een aantal onrechtmatige daden, zoals olievervuiling
of aanvaring, zijn internationaal eenvormige regels opgesteld. Waar eenvormige regels
ontbreken, dienen conflictregels het toepasselijke nationale recht aan te wijzen. De
conflictregels voor de internationale onrechtmatige daad verwijzen in het algemeen
naar de lex loci delicti, het recht van de staat waar het schadebrengende feit zich
voordoet.2 De toepasselijkheid van de lex loci delicti op het zeeschip kan vanwege
het mobiele karakter van het zeeschip bezwaarlijk zijn. Het zeeschip verplaatst zich
constant van de ene jurisdictie naar de andere jurisdictie en kan zich bovendien buiten
de jurisdictie van iedere staat op volle zee bevinden. Toepassing van de lex loci delicti-
regel leidt daarom tot een steeds wisselend onrechtmatige daadsrecht indien het schip
van de ene territoriale wateren naar de andere territoriale wateren vaart. Daarnaast
wijst de lex loci delicti-regel geen toepasselijk nationaal recht aan indien het schip
zich op volle zee bevindt. Tenslotte leidt de mobiliteit van het schip ertoe dat aankno-
ping aan de locus delicti een grote mate van toeval kan kennen.

Naast de mobiliteit bestaat het bijzondere karakter van het zeeschip in de tweede
plaats uit het feit dat het zeeschip in een bepaalde staat is geregistreerd. In het Neder-

1 Zie voor literatuur over dit onderwerp het slot van dit deel.
2 Zie bijvoorbeeld art. 3 lid 1 WCOD; art. 40 EGBGB en art. 3 ontwerp-Rome II.
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landse conflictenrecht is gebruik gemaakt van deze registratie in een poging de
genoemde bezwaren aan de lex loci delicti-regel te ondervangen. In art. 1 sub b van
de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)3 wordt daartoe de fictie gehan-
teerd dat een onrechtmatige daad met een zeeschip op volle zee geacht wordt plaats
te hebben gevonden in de staat waar het schip is geregistreerd.4 De aanknoping bij
de registratie werd vroeger wel aangeduid met het adagium ‘schip is territoir’ maar
dit adagium is in de literatuur reeds lang verworpen.5 Onderzocht zal worden of
aanknoping aan de registratie van het schip ter bepaling van het toepasselijke recht
op een onrechtmatige daad waar een schip bij is betrokken in alle gevallen een
doelmatig en rechtvaardig verwijzingsresultaat biedt. Onderzocht zal worden of door
gebruik te maken van een andere bijzondere eigenschap van het zeeschip, bestaande
uit het feit dat het schip een afzonderlijke leefgemeenschap vormt, niet een betere
oplossing kan worden geboden.

1.3 Onderscheid tussen interne en externe onrechtmatige daden

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. In het vervolg wordt
hierover ook wel gesproken als ‘externe onrechtmatige daden’. 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 onrecht-
matige daden zullen hierna ook wel worden aangeduid als ‘interne onrechtmatige
daden’. Onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken kunnen op grond van
dit onderscheid als volgt worden ingedeeld6:

A Externe onrechtmatige daden
Dit zijn daden waarbij de schade aan zaken of personen een gevolg is van:
1. aanraking tussen schepen (eigenlijke aanvaring);
2. aanraking van een schip met een andere zaak dan een schip, zoals een kade, brug,

boortoren of pijpleiding (schadevaring in enge zin);
3. zuiging aan ander schip (schadevaring in enge zin);

3 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

4 Artikel 1 sub b WCOD. Dezelfde oplossing staat in art. 18 ontwerp-Rome II; zie hierover paragraaf
6.3.1.

5 Zie onder meer Reiger 1865; Van Zijst 1897; Kosters 1917, p. 73; Francois 1949-1950, p. 595 e.v.;
Cleveringa 1961, p. 58-60; Kosters-Dubbink 1962, p. 702-203. Zie ook: HR 20 november 1929,
NJ 1930, 87 (noot Scholten) waarin het adagium werd verworpen voor de bepaling van de woonplaats
van een op een Nederlands schip overleden scheepsarts; zie ook: Chung Chi Cheung v. Rex (1938)
62 Lloyd’s Law Rep. 151 PC.

6 Zie voor een indeling naar oud recht: Schadee 1958, p. 565-574.
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4. zuiging aan andere zaak dan een schip, zoals een kade of een wal (schadevaring
in enge zin);

5. brand en explosie;
6. olievervuiling;
7. andere schadelijke en gevaarlijke stoffen dan olie;7

8. het opruimen van een wrak of lading;8

9. een blokkade of stremming van een haven of ander vaarwater;
10. smokkel van personen of goederen.

B Interne onrechtmatige daden
Dit zijn daden waarbij aan boord van het schip:
1. schade aan de lading ontstaat;
2. de lading schade aan het schip veroorzaakt;
3. personen aan boord door een ongeval aan boord letsel oplopen;
4. diefstal plaatsvindt van zaken zoals bagage;
5. een staking uitbreekt waardoor schade wordt veroorzaakt;
6. een gijzeling plaatsvindt.

In het algemeen wordt in het conflictenrecht geen onderscheid gemaakt in de wijzen
waarop een zeeschip bij een onrechtmatige daad kan zijn betrokken. De vraag rijst
of dit onderscheid niet toch wenselijk zou zijn. Mijns inziens is het van belang het
hiervoor gemaakte onderscheid tussen ‘interne’ en ‘externe’ onrechtmatige daden wel
te maken. Het onderscheid tussen onrechtmatige daden aan boord en onrechtmatige
daden met effect buiten het schip is functioneel en geeft inzicht in de problematiek
die speelt bij de bepaling van het toepasselijke recht op een zeeschip. Zoals ik hierna
zal betogen en onderbouwen leiden de conflictregels die een dergelijk onderscheid
wel maken tot de aanwijzing van een nauwer verbonden recht.9 Door te onderscheiden
tussen interne en externe onrechtmatige daden is het mogelijk om conflictregels te
formuleren die meer recht doen aan het bijzondere karaktereigenschappen van het
zeeschip

1.4 Het systeem van internationaal eenvormig recht en nationaal conflicten-
recht

Eenvormige regels en conflictregels
Ter bepaling van het toepasselijke recht dient altijd allereerst onderzocht te worden
of er internationaal eenvormige regels van toepassing zijn. Voor sommige maritieme

7 Zoals chemicaliën en kernstof.
8 De vraag hoe een vordering uit aansprakelijkheid voor wrak- of ladingopruimingskosten moet worden

gekwalificeerd, wordt beantwoord in paragraaf 3.4.
9 Zie over grondslagen, beginselen en doelen van het conflictenrecht onder meer: De Winter, 1947,

p.1; Jessurun d’Oliveira 1995.; Jessurun d’Oliveira 1974; Dubbink 1973, p. 63; De Boer 1980, p.
785; Strikwerda 1986; De Boer 1987a; De Boer 1996; Pontier 1997; Strikwerda 2002, p. 36-42.
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onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken, zijn namelijk eenvormige
regels opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het Brussels Verdrag tot het vaststellen
van eenige eenvormige regelen betreffende aanvaring van 1910,10 het Internationaal
Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door
olie (CLC),11 het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor
schade door verontreiniging door schadelijke en gevaarlijke stoffen (HNS-verdrag),12

het Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van het zeevervoer
van nucleaire stoffen (Nuclear-verdrag)13 en het Internationaal Verdrag inzake de
wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie (Bun-
kers-verdrag).14 Van deze genoemde verdragen is het Koninkrijk partij bij het Brussels
Aanvaringsverdrag en het CLC-verdrag maar zijn het HNS-verdrag en het Bunkers-
verdrag nog niet in werking getreden.

Niet alle vormen van de onrechtmatige daad worden beheerst door eenvormige
regels. Daarnaast geldt dat een eenvormig verdrag niet altijd antwoord geeft op alle
vragen die rijzen naar aanleiding van een geschil. Indien het eenvormige recht geen
(volledig) antwoord geeft, dienen de onbeantwoorde vragen te worden beantwoord
naar een nationaal recht. Welk recht dat in een gegeven geval is, wordt aangewezen
door conflictregels. Bij gebrek aan eenvormige regels bestaat de volgende stap bij
de bepaling van het toepasselijke recht dus uit de vaststelling welke conflictregel
gehanteerd moet worden. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze trapsgewijze verhouding
tussen internationaal eenvormig recht en (nationaal) conflictenrecht voor de onrecht-
matige daad niet altijd zuiver wordt toegepast. In sommige uitspraken15 wordt ter
bepaling van het toepasselijke recht eerst naar het conflictenrecht gekeken in plaats
van naar het internationaal eenvormig recht. In dit deel wordt getracht het systeem
van eenvormig recht en conflictregels voor maritieme onrechtmatige daden inzichtelijk
te maken.

10 International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between
vessels, Brussel, 23 september 1910. Goedgekeurd door Nederland bij Wet van 11 januari 1913,
Stb. 1913, 26. Zie voor de tekst van het Verdrag Trb. 1953, 124 en International Transport Treaties.

11 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, Brussel 29 november 1969, Trb. 1970,
196. Bij dit Verdrag is in 1992 een protocol tot wijziging tot stand gekomen, Trb. 1994, 229. Zie
ook: International Transport Treaties.

12 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS Convention), Trb. 2002, 222. Zie ook:
International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

13 Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material 1971
(NUCLEAR), Stb. 1991, 371. Zie: International Transport Treaties.

14 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunker -verdrag).
Zie International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

15 Rb. Rotterdam 4 maart 1999, S&S 2001, 31 (Lady Benedict/Chang Ting); Rb. Rotterdam 11 april
2002, S&S 2002, 104 (Mandrake/Promotion VII).
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1.5 Verhoudingen tussen conflictregels

Er bestaat (nog) geen internationaal uniforme conflictregel voor alle vormen van de
onrechtmatige daad.16 Op Europees terrein wordt gewerkt aan een Verordening van
het Europees parlement en van de Raad betreffende het recht dat van toepassing is
op niet-contractuele verbintenissen (‘Rome II’)17 maar deze Verordening is nog niet
in werking. Ieder land kent dus zijn eigen nationale conflictenrecht. In het Nederlandse
conflictenrecht zijn verwijzingsregels opgenomen in art. 7 van de Wet conflictenrecht
zee- en binnenvaartrecht18 (hierna ook wel: Wet conflictenrecht zeerecht) voor aan-
raking tussen schepen en in de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)19

voor de onrechtmatige daad. Sommige rechtsfeiten vallen onder verschillende conflict-
regels in welk geval zich samenloop van conflictregels kan voordoen.20 Samenloop
tussen verschillende conflictregels doet zich uiteraard alleen voor als beide conflict-
regels formeel en materieel toepasselijk zijn. Indien deze conflictregels naar verschil-
lende rechtstelsels verwijzen, dient men te weten welke conflictregel prevaleert. Tussen
verschillende conflictregels bestaat daarom een bepaalde rangorde.21 Deze rangorde
dient in acht genomen te worden om te weten welke conflictregel in een gegeven
geval het toepasselijke recht aanwijst. De regels omtrent de verhoudingen tussen
verschillende regels zullen worden uiteengezet.

1.6 Plan van behandeling

Het onderzoek naar het toepasselijke recht op onrechtmatige daden waarbij een
zeeschip is betrokken, is opgesplitst in een onderzoek naar het toepasselijke recht
op externe onrechtmatige daden en een onderzoek naar het toepasselijke recht op
interne onrechtmatige daden. In de categorie externe onrechtmatige daden wordt het
systeem ter bepaling van het toepasselijke recht op aansprakelijkheid uit aanvaring,

16 Voor sommige onrechtmatige daden zijn wel bijzondere conflictregels opgesteld in Verdragen Zie
bijvoorbeeld het Haags Verkeersongevallenverdrag van 4 mei 1971, Trb. 1971, 118 (Toelichtend
rapport van E.W. Essén in ‘Actes et Documents de la XIième Session de la Conférence de la Haye,
tome III, p. 200-218, Nederlandse vertaling in Bijl. Handelingen II, 1974/75, 12 476, nr. 6.) en het
Haags Produktaansprakelijkheidsverdrag van 2 oktober 1973, Trb. 1974, 84 (Toelichtend rapport
van W.L.M. Reese in ‘Actes et Documents de la XIIième Session de la Conférence de la Haye’,
tome III, p. 252-273, Nederlandse vertaling in bijlage Memorie van Toelichting, Bijl. Handelingen
II, 1977/78, 14 914, nr. 1-4.).

17 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.
18 Wet van 18 maart 1993, houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking

tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht (Wet conflictenrecht zee, binnenvaart- en
luchtrecht), Stb. 1993, 168. De wet is gewijzigd bij de Wet van 26 januari 1995, Stb. 1995, 71 jo
24 mei 1995, Stb. 1995, 283. Bij de wijziging is de wet ook toepasselijk geworden op luchtvaartuigen.

19 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.

20 Zie over samenloopvraagstukken: Boukema 1966; Sinclair 1984; Boukema 1992; Brunner 1984;
Mus 1996; De Meij 2003, p. 227-252.

21 Strikwerda 2002, p. 13-14.
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vervuiling en opruimingskosten onderzocht. Bij de externe onrechtmatige daden dient
de analyse en waardering van het eenvormige recht en het conflictenrecht te beginnen
met een omschrijving van het formeel en het materieel toepassingsgebied van de
eenvormige verdragen op dit terrein.22 Als de eenvormige regels antwoord geven
op alle vragen, hebben conflictregels immers geen taak. Na de analyse van de toepas-
singsgebieden van de eenvormige regels is duidelijk welke vragen niet door eenvormig
recht worden beantwoord. Deze onbeantwoorde vragen moeten worden opgelost aan
de hand van een door conflictregels aan te wijzen nationaal recht. Onderzocht wordt
voor welke externe onrechtmatige daden waarbij een zeeschip is betrokken bijzondere
conflictregels bestaan. Het formeel en materieel toepassingsgebied van deze bijzondere
conflictregels wordt uiteengezet. Deze nauwkeurige beschrijving van het toepassings-
gebied van de bijzondere conflictregels is noodzakelijk om te weten welke onrecht-
matige daden niet onder de bijzondere maar onder de algemene verwijzingsregels
van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) vallen.

Met betrekking tot interne onrechtmatige daden bestaan geen eenvormige regels en
evenmin bijzondere conflictregels. Het onderzoek naar het toepasselijke recht op de
interne onrechtmatige daden spitst zich dus volledig toe op de algemene verwijzings-
regels voor de onrechtmatige daad uit de WCOD. De conflictregels uit de WCOD
gelden dus voor alle interne onrechtmatige daden en voor de externe onrechtmatige
daden voorzover het eenvormige recht geen antwoord geeft en er geen bijzondere
conflictregel toepasselijk is. Het toepassingsgebied en de inhoud van deze algemene
conflictregels uit de WCOD worden geanalyseerd en gewaardeerd. Voor de waardering
van de Nederlandse conflictregels uit de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
wordt gekeken naar verschillende opvattingen die over het toepasselijke recht op
maritieme onrechtmatige daden in de Nederlandse en buitenlandse rechtspraak en
literatuur bestaan. Vanwege de relatief beperkte hoeveelheid literatuur die hierover
is geschreven per rechtsstelsel vindt geen vergelijking plaats tussen het conflictenrecht
van verschillende staten maar wordt wel een vergelijking gemaakt van de verschillende
theorieën die bestaan over het conflictenrecht voor maritieme onrechtmatige daden.

Als gezegd, wordt in Brussel gewerkt aan Europese Verordening betreffende
conflictregels voor niet-contractuele verbintenissen (Rome II). Zodra deze Verordening
in werking treedt, vervangt de Verordening alle conflictregels voor buitencontractuele
vorderingen uit nationale bron, tenzij de Verordening die conflictregels met zoveel
woorden onverlet laat. Aan het slot van het deel wordt een vergelijking gemaakt tussen
de WCOD en het huidige ontwerp voor Rome II. Deze vergelijking wordt gemaakt
om een antwoord te geven op de vraag of de conflictregels uit Rome II zullen voldoen
indien zij worden toegepast op het zeeschip. Opgemerkt dient hier te worden dat de

22 Deze eenvormige Verdragen gaan over de vragen als wat onrechtmatig is en wie aansprakelijk is.
Een deel van deze Verdragen heeft ook betrekking op de beperking van aansprakelijkheid. Dit
onderwerp wordt in een afzonderlijk deel behandeld. In dat deel komen ook de specifieke Verdragen
met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid, zoals het Londens Limitatieverdrag van 1976
(LLMC 1976) aan de orde.
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definitieve tekst van Rome II nog niet vaststaat. De Europese Commissie heeft op
22 juli 2003 een voorstel voor Rome II gedaan 23Het Europese Parlement heeft op
6 juli 2005 in een resolutie enkele amendementen op dit voorstel aangenomen.24

De Europese Commissie heeft enkele van deze amendementen overgenomen en op
21 februari 2006 een geamendeerd voorstel ingediend.25 Nu de uiteindelijke tekst
van de Verordening nog niet vaststaat, dient bij het lezen van dit deel rekening te
worden gehouden met de mogelijkheid dat de inhoud van Rome II zoals die in de
toekomst gaat gelden, afwijkt van de hier besproken artikelen van het ontwerp-
Rome II.

1.7 Terminologie

In het vervolg van dit deel zal veelvuldig worden gesproken van ‘territoriale wateren’.
Dit begrip ‘territoriale wateren’ omvat zowel de wateren die onder het volkenrechtelijke
begrip ‘territoriale zee’ vallen als de interne of binnenwateren van een Staat. In
tegenstelling tot het volkenrechtelijke begrip ‘territoriale zee’ wordt onder ‘territoriale
wateren’ in dit deel dus verstaan al het water dat niet onder het begrip ‘volle zee’26

valt. Het volkenrechtelijke begrip ‘territoriale zee’ wordt gedefinieerd in art. 3 van
UNCLOS III.27 De Nederlandse territoriale zee strekt zich uit vanaf de laagwaterlijn
tot 12 zeemijlen (tweeëntwintig kilometer en tweehonderd vierentwintig meter) uit
de kust.28 Het gebruik van het begrip ‘territoriale wateren’ is in dit deel functioneel
omdat in het conflictenrecht geen onderscheid wordt gemaakt tussen de interne wateren
en de territoriale zee.

23 COM/2003/0427; te raadplegen via www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.
24 European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament

and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (‘Rome II’)
(CCOM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD)). De tekst van de resolutie is opgenomen
in document P6_TA_PROV(2005)0284, zie www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.

25 Brussel, 21 februari 2006, COM(2006) 83 final. 2003/0168 (COD).
26 Zie Part VII van UNCLOS III.
27 Zie Part II van de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III), Trb. 1983,

83. Het Verdrag is voor Nederland in werking getreden op 28 juli 1996. De Nederlandse tekst van
het verdrag staat in Trb. 1984, 55.In art. 3 UNCLOS is bepaald: ‘ Every State has the right to
establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured
from baselines determined in accordance with this Convention.’

28 Art. 1 van de Wet van 9 januari 1985, houdende vaststelling van de grenzen van de territoriale zee
van Nederland, Stb. 1985, 129.





2 Eenvormig recht en bijzondere conflictregels voor
aanvaring1

2.1 Inleiding

Voor de internationale aanvaring zijn reeds in 1910 ‘enige eenvormige regelen’ tot
stand gekomen in het Brussels Aanvaringsverdrag.2 Voorzover eenvormige regels
antwoord geven op vragen naar aanleiding van een internationale rechtsverhouding
zijn geen conflictregels nodig ter aanwijzing van het toepasselijke nationale recht.
Alvorens tot een analyse en waardering van de conflictregels voor internationale
aanvaring over te gaan, wordt daarom eerst het toepassingsgebied van dit Aanvarings-
verdrag onderzocht. Aangezien de regels uit het Brussels Aanvaringsverdrag 1910
zijn geïncorporeerd in Boek 8 BW dient vervolgens aandacht te worden besteed aan
de wijze waarop deze incorporatie is geschied. De wijze van incorporatie van het
Brussels Aanvaringsverdrag in het Nederlandse recht verdient aandacht omdat de
Nederlandse bepalingen van Boek 8 BW op punten afwijken van het verdrag.3

De eenvormige regels uit het verdrag geven niet op alle vragen omtrent de aanspra-
kelijkheid voor schade tengevolge van een aanvaring een antwoord. Conflictregels
zijn daarom nodig om het toepasselijke nationale recht aan te wijzen dat deze vragen
wel beantwoordt. Voor aanraking tussen schepen wijzen de bijzondere conflictregels
uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht het toepasselijke nationale recht aan. Voor
schadevaring tussen schepen zonder aanraking wijst de WCOD het toepasselijke recht
aan.

Voor schadevaring met een andere zaak dan een schip bestaan geen eenvormige
regels. Voor deze onrechtmatige daden bestaan ook geen bijzondere conflictregels.
Het toepasselijke nationale recht op deze onrechtmatige daden wordt daarom ook
aangewezen door de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad uit de
WCOD.4

1 Hogerzeil 1888; Rombach 1903; Kosters 1917, p. 796-799; Van den Dries 1924; Van Oven 1938;
Schadee, p. 565-574; Zoetmulder 1960, p. 128-148; Cleveringa, Zeerecht, 1961, p. 833-847; Cleton
1994, p. 242-257; Tetley 1994, p. 463-467; 469; Prisse 1995, p. 45-57; Nikas 1996, p. 227-244;
Boonk 1998, p. 268-280; Healy en Sweeney 1998; Bundock 2000, p. 221-252.

2 International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between
vessels, Brussel, 23 september 1910. Goedgekeurd door Nederland bij Wet van 11 januari 1913,
Stb. 1913, 26. Zie voor de tekst van het Verdrag Trb. 1953, 124 en International Transport Treaties.

3 Zie paragraaf 2.3.
4 Zie hoofdstuk 4.
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2.2 Het Brussels Aanvaringsverdrag 19105

2.2.1 Totstandkoming van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910

Het Brussels Aanvaringsverdrag6 is het eerste verdrag dat is ontworpen door het
Comité Maritime International (CMI).7 De behoefte aan het ontwerpen van uniforme
regels voor aanvaring was gelegen in het bestaan van verschillende systemen ten
aanzien van gedeelde aansprakelijkheid.8 Op verschillende conferenties tussen 1898
en 1909 werd gewerkt aan een ontwerp voor een verdrag dat het aanvaringsrecht deels
moest gaan uniformeren. Het verdrag is uiteindelijk in Brussel ondertekend op 23
september 1910 en op 1 maart 1913 voor Nederland in werking getreden. 9

2.2.2 Toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag 191010

Het Brussels Aanvaringsverdrag geeft eenvormige regels voor aanvaring. Indien het
verdrag formeel en materieel toepasselijk is, gelden de regels uit het verdrag. Voor

5 International Convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between
vessels, Brussel, 23 september 1910. Goedgekeurd door Nederland bij Wet van 11 januari 1913,
Stb. 1913, 26. Zie voor de tekst van het Verdrag Trb. 1953, 124 en International Transport Treaties.

6 Zie voor een overzicht van de Staten die partij zijn bij het Verdrag: www.comitemaritime.org,
geraadpleegd in mei 2005, of International Transport Treaties. Veel Staten zijn partij bij het Verdrag
maar een aantal belangrijke vlaggenstaten zoals Panama, Liberia en de Verenigde Staten, zijn geen
partij.

7 Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis van het verdrag: The travaux preparatoires of the inter-
national convention for the unification of certain rules of law with respect to collision between vessels
23 september 1910, Comité Maritime International, 1997. Informatie over het Comité Maritime
International is te vinden op www.comitemaritime.org.

8 Zie de lezing van Antoine Franck in 1896 bij de oprichting van de Association Belge pour l’Unifica-
tion du Droit Maritime. Bulletin de l’Association Belge de Droit Maritime, nr. 1, februari 1897,
p. 31. Franck pleitte voor invoering van een systeem waarbij de aansprakelijkheid verdeeld werd
overeenkomstig de zwaarte van de schuld.

9 Het Verdrag is goedgekeurd bij wet van 11 maart 1913, Stb. 1913, 26 en bij K.B. van 21 februari
1913 is het Verdrag bekrachtigd op 1 februari 1913, Stb. 1913, 74. Op grond van art. 16 lid 3 van
het Verdrag geldt het Verdrag voor Nederland dientengevolge vanaf 1 maart 1913. Zie: Cleveringa
1961, p. 758-759 en 835-837.

10 Zie voor uitspraken waarin het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910 is toegepast bijvoorbeeld:
HR 20 februari 1970, S&S 1970, 35, NJ 1971, 274 (Rega/Minuano); Hof Den Haag 19 mei 1971,
S&S 1972, 88 (Merkur IX/Temi III); Rb. Rotterdam 20 juni 1972, S&S 1973, 13 (Mill Starve 11);
Rb. Amsterdam 26 februari 1975, S&S 1977, 72 (Martha/Ruhrstein); Hof Arnhem 9 november 1976,
S&S 1977, 8 (Balmung/Wintrans 16); Rb. Rotterdam 9 december 1983, S&S 1984, 42 (Pengall/
Katine); Rb. Rotterdam 2 maart 1984, S&S 1984, 107 (Fostraum/Alppha Bay); Rb. Amsterdam 25
maart 1981, S&S 1981, 118 (Anemone/Maarten Cornelia); Rb. Rotterdam 18 december 1992, S&S
1994, 44 (Sibad/Leo Tempest); Rb. Rotterdam 25 september 1997, S&S 1998, 57, Hof Den Haag
27 oktober 1998, HR 25 juni 1999, S&S 2000, 61 (Larissa/Hero).
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de toepassing van het verdrag is dus niet eerst een verwijzing aan de hand van conflict-
regels nodig naar het nationale recht van een verdragsstaat.11

Formeel toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910
Het formeel toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 staat beschre-
ven in art. 12 van het verdrag:12

‘The provisions of this Convention shall be applied as regards all persons interested when
all the vessels concerned in any action belong to States of the High Contracting Parties,
and in any other cases for which the national laws provide. Provided always that:
1. As regards persons interested who belong to a non-contracting State, the application
of the above provisions may be made by each of the contracting States conditional upon
reciprocity.
2. Where all the persons interested belong to the same State as the court trying the case,
the provisions of the national law and not of the Convention are applicable.’

Het Brussels Aanvaringsverdrag is formeel toepasselijk als de betrokken schepen
allemaal zijn geregistreerd13 in een verdragsstaat.14 Indien echter alle schepen in
een verdragsstaat zijn geregistreerd maar alle betrokken personen de nationaliteit van
het forumland hebben, is het nationale recht van het forum inclusief het internationaal
privaatrecht in plaats van het verdrag toepasselijk.15 Het antwoord op de vraag wie
als betrokken personen kunnen worden aangemerkt, hangt af van datgene wat in het
geding aan de orde is.16 Indien het een geschil tussen twee reders betreft, telt alleen

11 Mijns inziens concludeert de rechter in de zaak Mandrake/Promotion VII (Rb. Rotterdam 11 april
2002, S&S 2002, 104) met betrekking tot een aanvaring tussen twee zeilschepen tot toepassing van
het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 ten onrechte via de weg van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
(zie verder). Het Verdrag had als eenvormig recht uit een Verdrag dat formeel en materieel toepasse-
lijk is zonder de omweg van conflictregels moeten worden toegepast. Zie ook Rb Rotterdam 4 maart
1999, S&S 2001, 31 (Lady Benedict/Chang Ting) waarin wordt gesteld: ‘Op de rechtsbetrekking
tussen partijen zal de rechtbank het Verdrag tot het vaststellen van eenige eenvormige regelen
betreffende aanvaring (Brussels Aanvaringsverdrag 1910) toepassen, aangezien de genoemde staten
partij zijn bij dit verdrag en de aansprakelijkheid voor de onderhavige aanvaring krachtens art. 7,
derde lid IPR aan de hand van dat verdrag beoordeeld dient te worden’. Het feit dat beide vlaggen-
staten (China en Noorwegen) partij zijn bij het verdrag was al voldoende voor de toepasselijkheid
van dat verdrag. De conflictregel van art. 7 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht had niet aan de orde
behoren te komen.

12 In tegenstelling tot het Geneefs Aanvaringsverdrag 1960 dat van toepassing is op binnenschepen.
De registratie doet voor de toepasselijkheid van dat Verdrag niet ter zake. Zie Rb. Rotterdam 13
november 1973, S&S 1974, 14 (Elma/Willy Hartwig).

13 In tegenstelling tot het Geneefs Aanvaringsverdrag 1960 dat van toepassing is op binnenschepen.
De registratie doet voor de toepasselijkheid van dat Verdrag niet ter zake.

14 Een aantal belangrijke vlaggenstaten zoals Panama, Liberia, de Verenigde Staten, Vanuatu, en de
Marshall Eilanden is geen partij bij het Brussels Aanvaringsverdrag. Zie Hof Den Haag 17 december
1991 en 23 november 1993, S&S 1994, 27 (WD Riversland (ex-Apache)/Summer Sea) en Rb.
Rotterdam 8 maart 1990, S&S 1992, 51 (Vincent/Studlafloss).

15 Art. 12 lid 2 Brussels Aanvaringsverdrag.
16 Rb. Rotterdam 3 november 1970, S&S 1971, 55.
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de nationaliteit van hen. De nationaliteit17 van bijvoorbeeld de ladingbelanghebbenden
doet dan niet ter zake voor de toepasselijkheid van het verdrag. Op grond van de
zinsnede ‘(...) and in any other cases for which the national laws provide’ in art. 12
kan in het nationale recht bepaald worden dat het verdrag ook toegepast wordt op
een aanvaring waarop het verdrag anders niet toepasselijk is.

Indien niet alle betrokken schepen zijn geregistreerd in een verdragsstaat is in
de rechtspraak toegestaan dat partijen ook voor de toepasselijkheid van het verdrag
kunnen kiezen. Een voorbeeld van een dergelijke rechtskeuze voor het Brussels
Aanvaringsverdrag 1910 vormt de zaak Paradowski/Lovech.18 Hierin was sprake
van een aanvaring op de Noordzee tussen een Pools en een Bulgaars schip. Polen
is wel partij bij het verdrag maar Bulgarije niet. De rechtbank past het Aanvaringsver-
drag desondanks toe omdat partijen de wens te kennen gaven het geschil overeenkom-
stig dat verdrag te beoordelen. De rechtbank oordeelt:

‘De Rechtbank zal op de rechtsbetrekking tussen partijen voorts het Verdrag tot het vaststel-
len van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring (Brussels Aanvaringsverdrag 1910)
toepassen. Polen is partij bij dit Verdrag, Bulgarije niet. Ten pleidooie is echter door beide
partijen verklaard dat (niettemin) dit Verdrag in deze zaak moet worden toegepast, hetgeen
onmiskenbaar inhoudt dat partijen wensen dat het geschil zal worden beoordeeld naar
de bepalingen van dit Verdrag. De Rechtbank zal partijen hierin volgen temeer daar ter
plaatse van de aanvaring geen nationaal rechtsstelsel geldt en er evenmin doorslaggevende
aanknopingspunten zijn aan te wijzen voor de toepassing van een bepaald nationaal recht.
Tenslotte is Nederland eveneens partij bij dit Verdrag en hebben partijen volgens overeen-
komst hun geschil bij deze Rechtbank aanhangig gemaakt.’

De rechtbank honoreert in deze zaak dus het verzoek van partijen om het Brussels
Aanvaringsverdrag toe te passen ondanks het feit dat het verdrag formeel niet toepasse-
lijk is. Partijen doen hier een keuze voor de toepasselijkheid van een verdrag en niet
voor de toepasselijkheid van een nationaal recht. Opvallend is dat de rechtbank naast
de wens van partijen nog meer omstandigheden noemt ter ondersteuning van de

17 Zie over het begrip nationaliteit met betrekking tot rechtspersonen: Vlas 1982, p. 38-40; Asser-Van
der Grinten-Maeijer 2-II, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht,
Vertegenwoordiging en Rechtspersoon, De Rechtspersoon, 1997; Vlas 2002, nr. 12-31; Vlas, Groene
Serie Privaatrecht; Ten Wolde 2003, p. 15. Onder de nationaliteit van een rechtspersoon wordt in
beginsel slechts begrepen dat de rechtspersoon door een bepaald rechtsstelsel wordt beheerst. Het
antwoord op de vraag door welk recht een rechtspersoon wordt beheerst, hangt af van de leer die
men aanhangt. Volgens de zogenaamde incorporatieleer wordt een rechtspersoon beheerst door het
recht van de Staat volgens welk recht het is opgericht. Indien in de Staat van oprichting ook de
statutaire zetel van de rechtspersoon wordt gevestigd, heeft de rechtspersoon de nationaliteit van
de Staat waar het statutair is gevestigd. Is de rechtspersoon niet statutair gevestigd in de Staat waar
de rechtspersoon is opgericht dan wordt de rechtspersoon beheerst door de Staat waar het is opgericht
en heeft de rechtspersoon daarmee ook de nationaliteit van de Staat waar het is opgericht. Volgens
de leer van de werkelijke zetel wordt een rechtspersoon beheerst door het recht van de werkelijke
zetel. De rechtspersoon heeft volgens deze leer dus de nationaliteit van de Staat waar het zijn
werkelijke zetel heeft.

18 Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1983, 108 (Paradowski/Lovech).
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toepassing van het verdrag. De rechtbank noemt onder meer dat de aanvaring op volle
zee geschiedde en dat de forumstaat, Nederland, partij is bij het verdrag. De vraag
is of de rechtbank het verzoek om toepassing van het verdrag ook had gehonoreerd
indien de genoemde omstandigheden niet naar de toepasselijkheid van het verdrag
zouden wijzen. Men denke hier bijvoorbeeld aan een aanvaring met een niet-verdrags-
schip in de territoriale wateren van een staat die geen partij is bij het verdrag.

De vraag rijst of het juist is dat partijen voor de toepasselijkheid van het Brussels
Aanvaringsverdrag kunnen kiezen indien het verdrag formeel niet toepasselijk is. Ik
zal betogen dat deze vraag positief dient te worden beantwoord. Het Brussels Aan-
varingsverdrag kent geen universeel formeel toepassingsgebied wat inhoudt dat rechters
van verdragsstaten het verdrag in beginsel niet toepassen ten opzichte van niet-ver-
dragsstaten. Ondanks het ontbreken van een universeel formeel toepassingsgebied
van een bepaald verdrag is niet uitgesloten dat partijen onder voorwaarden wel kunnen
kiezen voor de toepassing van dat verdrag. Deze mogelijkheid kan in een verdrag
zelf staan maar dat is geen vereiste. De mogelijkheid om de toepassing van het Weens
Koopverdrag19 te kiezen staat bijvoorbeeld niet in dat verdrag genoemd maar in de
jurisprudentie wordt toch aangenomen dat partijen deze mogelijkheid wel hebben.20

Mijns inziens bestaan er geen bezwaren tegen de mogelijkheid om de toepasselijkheid
van eenvormig recht te kiezen als partijen ook bevoegd zijn de toepasselijkheid van
een nationaal recht te kiezen. Bij het Weens Koopverdrag is dat inderdaad het geval.
Op grond van art. 3 EVO21 kunnen partijen namelijk het op hun overeenkomst toepas-
selijke nationale recht kiezen. Mij lijkt er in dat geval inderdaad geen bezwaar te
bestaan tegen de mogelijkheid om voor de toepassing van het Weens Koopverdrag
te kiezen. Bij aanvaring is de situatie hetzelfde. Hoewel in art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht de mogelijkheid tot het doen van een rechtskeuze bij aanraking tussen schepen
niet wordt genoemd, kan deze rechtskeuzebevoegdheid wel aan de algemene conflict-
regels voor de onrechtmatige daad uit de WCOD worden afgeleid.22 Nu het conflic-
tenrecht voor aanraking tussen schepen een rechtskeuze voor nationaal recht toestaat,
acht ik daarmee ook de mogelijkheid van een rechtskeuze voor eenvormig recht uit
het Aanvaringsverdrag toegestaan.

Deze situatie blijft hetzelfde na de inwerkingtreding van Rome II. Rome II treedt in
plaats van zowel de WCOD als art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht.23 Vanaf dat
moment gelden voor aanraking tussen schepen de conflictregels uit Rome II in plaats
van de bijzondere conflictregels uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Als het Brussels

19 Verdrag van Wenen van 11 april 1980 betreffende de Internationale verkoop van roerende goederen,
Trb. 1981, 184, Zie hierover onder meer: Bertrams en Van der Velden 1999, p. 167-228; Bertrams
2001, p. 5-30.

20 Bertrams en Van der Velden 1999, p. 117. Rb. Rotterdam, 21 november 1996 NIPR 1997, 223
(Biesbrouck/Huizer Import Export BV).

21 Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO),
Rome 19 juni 1980, Trb. 1980, 156.

22 Zie hierover verder paragraaf 4.3.2.1 van dit deel.
23 Deze stelling wordt verder uitgewerkt in paragraaf 6.2.1.
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Aanvaringsverdrag dan formeel niet toepasselijk is of geen volledig antwoord geeft,
kunnen partijen het op aanvaring toepasselijke eenvormige recht of nationale recht
kiezen op grond van Rome II.

Materieel toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910
Het materieel toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 volgt uit
art. 1:

‘Where a collision occurs between sea-going vessels or between sea-going vessels and
vessels of inland navigation, the compensation due for damages caused to the vessels, or
to any things or persons on board thereof, shall be settled in accordance with the following
provisions, in whatever waters the collision takes place.’

Voor de toepasselijkheid van het verdrag dient dus sprake te zijn van een aanvaring
tussen twee schepen waarvan tenminste een aan te merken is als zeeschip.24 De plaats
van aanvaring doet voor de toepasselijkheid van het verdrag niet ter zake.25 De eis
dat sprake moet zijn van een aanvaring, in de zin dat er een aanraking moet zijn
geweest, wordt verzacht in art. 13:

‘This Convention extends to the making good of damages which a vessel has caused to
another vessel, or to goods or persons on board either vessel, either by the execution or
non-execution of a manoeuvre or by the non-observance of the regulations, even if no
collision had actually taken place.’

Indien een schip schade aan een ander schip aanricht door bijvoorbeeld zuiging is
het verdrag dus ook toepasselijk.26 In art. 11 van het Brussels Aanvaringsverdrag
wordt de toepasselijkheid op oorlogsschepen uitgesloten.27

Inhoud van het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910
Als de aanvaring te wijten is aan de schuld van een schip, is de eigenaar van dat schip
aansprakelijk.28 Indien twee of meer schepen schuld hebben aan de aanvaring wordt
de aansprakelijkheid gedeeld evenredig met de mate van schuld.29 Als de verhouding
van de wederzijdse schuld niet is vast te stellen, dan zijn beide schepen tegenover

24 Zie over het begrip ‘schip’ in het Brussels Aanvaringsverdrag: Van Oven 1938, p. 388-390. Voor
aanvaringen tussen binnenschepen geldt het Verdrag van Genève tot vaststelling van enige regelen
inzake aanvaring in de binnenvaart van 15 maart 1960, Trb. 1961, 88. Zie International Transport
Treaties.

25 In een uitspraak noemt de rechter ten onrechte naast de registratie van de betrokken schepen ook
de plaats van aanvaring van belang voor de toepassing van het Verdrag. Rb. Rotterdam 7 februari
1992, S&S 1996, 15 (Gerd Schepers/ Brouwersgracht).

26 Zie ook: Cleveringa 1961, p. 827-830; 835. Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 20 juni 1978, S&S
1973,13 (Mill Star).

27 Zie HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63 (Brielle/Free Enterprise).
28 Art. 3 Brussels Aanvaringsverdrag 1910.
29 Art. 4 Brussels Aanvaringsverdrag 1910.



Deel II 199

elkaar op gelijke voet aansprakelijk. De opvarenden kunnen echter bij wederzijdse
schuld van de schepen op grond van art. 4 lid 3 van het verdrag elk schuldig schip
tot volledige schadevergoeding aanspreken.30

2.2.3 Waardering van het toepassingsgebied en de inhoud van het Brussels Aan-
varingsverdrag van 1910

Zoals reeds is geconstateerd regelt het Brussels Aanvaringsverdrag niet alle aanvarin-
gen ter wereld. Het verdrag is bijvoorbeeld in beginsel formeel niet toepasselijk indien
een van de betrokken schepen niet in een verdragsstaat is geregistreerd. De beperking
van het materiële toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag tot schade-
varingen tussen schepen leidt ertoe dat een grote groep onrechtmatige daden met een
zeeschip niet onder de eenvormige regels van het Brussels Aanvaringsverdrag van
1910 valt. Onder het Brussels Aanvaringsverdrag vallen niet:
- schadevaring, met of zonder aanraking, aan een andere zaak dan een schip;31

- schadeveroorzaking buiten boord anders dan door schadevaring;32

- interne onrechtmatige daden.33

Zelfs als het verdrag wel formeel en materieel toepasselijk is, dan geeft het verdrag
nog geen antwoord op alle vragen die naar aanleiding van een aanvaring kunnen
rijzen.34 Zoals de titel van het verdrag al zegt, geeft het verdrag geen uitputtende
regeling. Het verdrag regelt onder meer niet:35

- wie aanvaringscrediteur is;
- wie aanvaringsdebiteur is;
- de beperking van aansprakelijkheid;

30 Niet alle Staten zijn partij bij het Verdrag. Op het punt van de aansprakelijkheid bij wederzijdse
schuld bestaan daarom verschillen tussen het toepasselijke recht in Verdragsstaten en in niet-Verdrags-
staten. Naar Amerikaans recht is bij wederzijdse schuld bijvoorbeeld ieder schuldig schip ook
hoofdelijk aansprakelijk jegens de lading van het andere schip. Naar het verdragsrecht is de aanspra-
kelijkheid jegens de lading slechts proportioneel aan de schuld. Ladingbelanghebbenden zullen in
dergelijke gevallen dan ook trachten te forumshoppen voor een Amerikaanse rechter. Zie hierover:
Reliable Transfer 421 U.S. 397, 1975 AMC 541 (1975). In de praktijk proberen reders aansprakelijk-
heid voor de gehele schade te voorkomen door middel van een ‘both to blame’ clausule. Deze
clausule is van belang in de situatie dat het ene schuldige schip de hele ladingclaim voldoet van
de ladingbelanghebbenden van het vervoerende schip. Het schip dat de vergoeding heeft betaald
zal dan regres nemen op het vervoerende schip voor het bedrag dat boven zijn schuldpercentage
uitstijgt. Op grond van de ‘both to blame’ clausule kan het vervoerende schip weer verhaal zoeken
op de lading voor dat hogere gedeelte. Zie: Cleveringa 1961, p. 786; Healy en Sweeney 1998, p.
316; Tetley 2003, p. 249-250.

31 Bijvoorbeeld schade aan een brug, kade, waterwerk of booreiland.
32 Bijvoorbeeld vervuiling, wrakvorming of verlies van lading.
33 Bijvoorbeeld schade aan lading, passagiers, werknemers, onderdelen van het schip zelf of schade

tengevolge van een staking aan boord.
34 Zie ook: Von Hoffmann 2001, nr. 218-219, p. 449.
35 Zie ook: Von Hoffmann 2001, nr. 211, p. 435.
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- de vergoedingsomvang;
- de rang van een aanvaringsvordering;
- bewijskwesties;36

- de vraag of in een situatie waarin sprake is van een onschuldig schip en twee
schuldige schepen, de schuldige schepen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de
schade aan het onschuldige schip of dat het onschuldige schip elk schuldig schip
slechts kan aanspreken voor het percentage waarvoor ieder schip heeft bijgedragen
aan de schade.37

Een groot deel van de onderwerpen dat niet onder het Brussels Aanvaringsverdrag
valt, wordt wel elders internationaal geregeld. De beperking van aansprakelijkheid
is bijvoorbeeld geregeld in verschillende limitatieverdragen. Nederland is partij bij
het Londens Limitatieverdrag van 1976. Daarnaast gelden voor de vergoedingsomvang
de CMI Lissabon regels,38 welke overigens geen kracht van verdrag of wet hebben.
Voor het antwoord op de vraag wie schuldig was aan de aanvaring zijn de Collision
Regulations (COLREGs)39 van de IMO, waarbij Nederland ook partij is, van belang.
Ten aanzien van de voorrang en rangorde van maritieme vorderingen zijn verschillende
verdragen voor zeeschepen ontworpen.40 Nederland is hierbij geen partij en kent
een eigen regeling in Boek 8 BW die gebaseerd is op het Geneefs Binnenvaartverdrag
van 1965.41 Het toepasselijk recht op verhaal en voorrang is in een afzonderlijk deel
van dit boek uitgebreid behandeld.42 Naast het feit dat het Brussels Aanvaringsverdrag
niet alle kwesties van een aanvaring regelt, staat het verdrag de Verdragsstaten in

36 Zie bijvoorbeeld: Rb. Amsterdam 6 maart 1974, S&S 1974, 57 (O.156 Diana Lucie/Oltul) en Rb.
Rotterdam 7 februari 1992, S&S 1996, 15 (Gerd Schepers/ Brouwersgracht).

37 Naar Nederlands recht kunnen het onschuldige schip en de personen en zaken aan boord beide
schuldige schepen hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade, Arti. 8:545 lid 1 jo. lid
2 BW. Zie hierover ook: Cleveringa 1961, p. 786; Tetley 2003, p. 251-255.

38 Lisbon Rules 1987. De tekst van de Rules kan gevonden worden op de website van het Comité
Maritime International: http://www.comitemaritime.org/cmidocs/ruleslisbon.html; geraadpleegd in
juni 2005.

39 Trb. 1974, 51. De Regulations zijn ook te vinden op de website van de International Maritime
Organization: www.imo.org; geraadpleegd in juni 2005. Zie onder meer: Agema, Hoogendijk en
Lameijer 1979.

40 Zie bijvoorbeeld de International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to
Maritime Liens and Mortgages, 1967 en de International Convention on Maritime Liens and
Mortgages 1993. Het Koninkrijk is geen partij bij deze verdragen.

41 Convention Relative a l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, Protocol Nr. 1 relative
aux droit réels sur les bateaux de navigation intérieure en Protocol Nr. 2 relative a la saisie conserva-
toire et a l’exécution force concernant les bateaux intérieure. Nederland heeft het Verdrag ondertekend
op 25 januari 1965, Trb. 1966, 228. Bij wet van 3 juli 1974 is het eerste protocol goedgekeurd,
Stb. 1974, 387. Het eerste protocol is op 24 juni 1982 in werking getreden, NIPR 1990, 095. Op
1 januari 1983 is de Goedkeuringswet van 3 juli 1974 in werking getreden. Zie ook: Parlementaire
Geschiedenis Boek 8 BW, p. 691-708. Zie voor de tekst van dit Verdrag en de protocollen ook:
International Transport Treaties.

42 Zie deel 1.
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bepaalde gevallen toe om van het verdrag af te wijken.43 De combinatie van deze
gegevens onderbouwen de conclusie dat ondanks het bestaan van het Brussels Aan-
varingsverdrag van 1910 er inhoudelijke verschillen zijn blijven bestaan tussen het
aanvaringsrecht van verschillende Staten. Nu het aanvaringsrecht niet volledig inter-
nationaal eenvormig is geregeld, kunnen conflictregels nodig zijn ter bepaling van
het toepasselijke aanvaringsrecht. Het Brussels Aanvaringsverdrag bevat zelf geen
conflictregel die aangeeft welk nationaal recht toepasselijk is indien het verdrag geen
eensluidend antwoord geeft.44 In het Nederlandse recht is daarom een nationale
conflictregel voor aanraking tussen schepen gecodificeerd in art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht.45 Alvorens deze bijzondere conflictregel te analyseren wordt eerst onder-
zocht hoe het Brussels Aanvaringsverdrag is geïncorporeerd in het Nederlandse recht
omdat de nationale aanvaringsregeling op punten afwijkt van het Aanvaringsverdrag.

2.3 De nationale aanvaringsregeling uit Boek 8 BW

2.3.1 Inleiding

Nederland kent ten aanzien van verdragen een monistisch systeem wat inhoudt dat
rechtstreeks werkende verdragsbepalingen gelding hebben zonder dat zij in nationaal
recht hoeven te worden omgezet.46 Het Brussels Aanvaringsverdrag geeft niet zelf
aan of het rechtstreeks werkende bepalingen bevat. Ingevolge art. 93 en 94 GW is
een bepaling rechtstreeks werkend indien het ‘gezien zijn inhoud een ieder kan
verbinden’. Van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 wordt algemeen aangenomen
dat het rechtstreekse werking heeft.47 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.48 Door dit ruimere toepassingsgebied van Boek 8 BW
kunnen de bepalingen van het Brussels Aanvaringsverdrag ook indirect van toepassing
zijn via Boek 8 BW indien het verdrag zelf formeel of materieel niet toepasselijk is
maar op grond van de nationale conflictregels Nederlands recht toepasselijk is. De
toepasselijkheid van dit Nederlandse recht bij gebreke van de toepassing van het

43 Het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 staat bijvoorbeeld in art. 7 lid 4 toe dat Staten de verjaringster-
mijn verlengen voor de situatie dat binnen de verjaringstermijn uit het Verdrag geen beslag in zijn
jurisdictie op het aan te spreken schip kon worden gelegd. De Nederlandse regeling wijkt inderdaad
af van het Verdrag en is neergelegd in art. 8:1792 BW.

44 Zie over aanvaring in het conflictenrecht onder meer: Tetley 1994, p. 263-264; Prisse 1995, p. 46-55;
Boonk 1998, p. 268-275; Gault 1998, paragraaf 17; Tetley 2003, p. 263-265.

45 Merk op dat in art. 7lid 6 Wet conflictenrecht zeerecht waarin wordt aangegeven waarop art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht in het bijzonder toepasselijk is, met name onderwerpen staan genoemd die
niet door het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910 worden bestreken.

46 Zie onder meer: Kosters-Dubbink 1962, p. 137- 141; Hey 1998, p. 25-26; Boekhorst 2000.
47 Zie Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 9 Advies van de Staatscommissie. Zie ook: Kosters-

Dubbink 1962, p. 139; Cleton 1991, p. 141-144; Claringbould 1998b, sub 8.
48 Zie ook Cleveringa 1961, p. 761-763.
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Brussels Aanvaringsverdrag is echter geenszins vanzelfsprekend. Welk nationaal recht
in een gegeven geval toepasselijk is, moet daarvoor nog worden bepaald aan de hand
van conflictregels.

2.3.2 Toepassingsgebied van de aanvaringsregeling uit Boek 8 BW

De definitie van aanvaring die in art. 540 van Boek 8 BW wordt gegeven luidt:

‘Aanvaring is de aanraking van schepen met elkaar.’

De nationale aanvaringsregeling is echter veel ruimer toepasselijk dan alleen op
aanraking tussen schepen.49 In art. 541 van Boek 8 BW is gesteld:

‘Onder voorbehoud van deWet aansprakelijkheid olietankschepen vindt het in deze afdeling
omtrent aanvaring bepaalde eveneens toepassing indien schade door een zeeschip is
veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaats had.’

Uit de Parlementaire Geschiedenis50 bij art. 8:541 blijkt dat de aanvaringsbepalingen
van Boek 8 BW van toepassing zijn op ‘alle in de maritieme sfeer liggende gevallen,
waarin een schip schade toebrengt’. De reden voor het ruime toepassingsgebied van
de aanvaringsbepalingen blijkt uit de Memorie van Toelichting51 bij art. 541 van
Boek 8 BW. De reden voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van de regels
voor aanvaring uit Afdeling 1 van Titel 6 van Boek 8 BW blijkt gelegen te zijn in
de behoefte aan een uniforme regeling voor verschillende situaties waarbij een zeeschip
schade veroorzaakt. Vroeger bestond een bezwaar tegen het verruimen van het begrip
aanvaring tot situaties anders dan aanraking tussen schepen. Dit bezwaar kwam voort
uit het feit dat de scheepseigenaar destijds zijn aansprakelijkheid wel kon beperken
voor schade tengevolge van aanraking tussen schepen maar niet voor alle maritieme
onrechtmatige daadsvorderingen. Uit art. 752 lid 1 van Boek 8 BW52 blijkt dat het
recht op beperking van aansprakelijkheid nu is uitgebreid tot bijna alle maritieme
onrechtmatige daadsvorderingen. Door dit ruime recht op beperking van aansprakelijk-
heid kon het begrip aanvaring in Boek 8 BW worden uitgebreid tot alle in de mari-
tieme sfeer liggende gevallen waarin een schip schade toebrengt. Als voorbeelden
van deze gevallen worden enkele externe onrechtmatige daden genoemd: een schip
dat schade toebrengt doordat het explodeert en een haven in brand steekt en de
omgeving met olie vervuilt en een lekkende olieleiding die de lading beschadigt.53

49 Naar oud recht kwam men nagenoeg tot hetzelfde resultaat via een ruim onrechtmatige daadsbegrip,
zie HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615 m.nt. GJS (Gaasterdijk/Zuidpool).

50 Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nr. 3-4 (MvT), PG Boek 8 BW, p. 570.
51 Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nr. 3-4 (MvT), PG Boek 8 BW, p. 570-571.
52 Art. 8:752 BW is de incorporatie van art. 2 van het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC

1976).
53 Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nr. 3-4 (MvT), PG Boek 8 BW (artikel 360), p. 341-342.
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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 in beginsel op alle
externe onrechtmatige daden. Het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910 is immers
ook niet alleen van toepassing op aanraking tussen schepen maar ook op schadevarin-
gen tussen schepen zonder aanraking. De artikelen voor aanvaring uit Boek 8 BW
kunnen voorts zonder problemen op externe onrechtmatige daden tussen een schip
en een ander object dan een schip worden toegepast. De vraag of de aanvaringsregelin-
gen ook zonder problemen op interne onrechtmatige daden, zoals ongevallen aan
boord, kunnen worden toegepast, staat hieronder centraal.

Zilverstad
De Hoge Raad heeft in het arrest Zilverstad54 uit 1996 een uitspraak gedaan over
de vraag of ook een ongeval aan boord onder de regels betreffende aanvaring vallen.55

In deze zaak werd een arbeidsongeval aan boord als schadevaring aangemerkt. Het
arrest is gewezen in de tijd dat de regeling voor de aanvaring nog in het Wetboek
van Koophandel (K) was geregeld in plaats van in Boek 8 BW. Het binnenschip
‘Zilverstad’ moest verhaald worden langs de kade van een oliefabriek. Tijdens dit
verhalen raakt een zuigpijp van de losinstallatie een stalen balk aan boord. Deze stalen
balk schiet los en raakt een werknemer van de oliefabriek die zich aan boord bevond.
De werknemer raakt voor altijd arbeidsongeschikt en dient vier jaar na het ongeval
een vordering in tegen de schipper tevens eigenaar van de Zilverstad. De vraag rees
of hier sprake was van een schadevaring, waarvoor een verjaringstermijn van twee
jaar gold, of van schending van een veiligheidsverplichting van de schipper waarvoor
een veel langere verjaringstermijn geldt. De Hoge Raad oordeelde56 dat hier inderdaad
sprake was van een aanvaring. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

‘Art. 936 (oud) e.v. K. – die ingevolge art. 949, eerste lid, op een botsing of aanraking
van binnenschepen met andere roerende of onroerende goederen van overeenkomstige
toepassing zijn – maken voor wat betreft de aan personen toegebrachte schade geen
onderscheid naar gelang dezen zich al dan niet aan boord van het aanvarende schip
bevonden. Noch uit de wetsgeschiedenis, noch uit de strekking van de in art. 936 e.v.
neergelegde regeling met betrekking tot aanvaring vloeit voort dat aansprakelijkheid op
grond van deze bepalingen is uitgesloten, indien het gaat om schade die is toegebracht
aan een persoon die zich aan boord van het aanvarende schip bevindt. De tekst en de
wetsgeschiedenis van de overeenkomstige bepalingen van Boek 8 bieden, anders dan de
Rechtbank heeft overwogen, evenmin steun aan deze opvatting.’

54 HR 8 november 1996, NJ 1998, 297 (Zilverstad) m.nt. Claringbould. Zie hierover: K.F. Haak 1998,
p. 182-188.

55 Zie hierover uitgebreid Claringbould 1998b.
56 Zie r.o. 3.4.1.
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In de lagere jurisprudentie zijn ook de aanvaringsregelingen uit Boek 8 BW inmiddels
toegepast op de aansprakelijkheid voor een ongeval aan boord.57 De regels voor
aanvaring uit Boek 8 BW gelden dus voor de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
voor alle eerder genoemde externe en interne onrechtmatige daden.58

De vraag is of het wenselijk is dat de artikelen voor aanvaring uit Boek 8 BW
ook van toepassing zijn op interne onrechtmatige daden zoals ongevallen aan boord
van een schip. Mijns inziens is dit twijfelachtig. Het in het Zilverstad-arrest genoemde
feit dat in de Parlementaire Geschiedenis de toepassing op dergelijke onrechtmatige
daden niet is uitgesloten, biedt nog geen argumenten om de bepalingen voor aanraking
tussen schepen daarop wel toe te passen. In de Parlementaire Geschiedenis wordt
weliswaar gesteld dat de betreffende afdeling van toepassing is op alle in de maritieme
sfeer liggende gevallen, waarin een schip schade toebrengt’ maar de voorbeelden die
vervolgens worden genoemd, betreffen alleen externe onrechtmatige daden. Als men
kijkt naar de inhoud van art. 542-547 van Boek 8 BW dan hebben deze regels betrek-
king op schuld van het schip, schuld van twee schepen, aanvaring met een vastgemaak-
te zaak anders dan een schip en schuld van een loods. Uit de aard van de onderwerpen
die in afdeling 1 van titel 6 van Boek 8 BW worden geregeld, is mijns inziens af te
leiden dat deze afdeling niet bedoeld is om toegepast te worden op interne onrecht-
matige daden. Op deze onrechtmatige daden zou het gewone onrechtmatige daadsrecht
dan wel arbeidsrecht behoren te worden toegepast.

2.3.3 Inhoud van het Brussels Aanvaringsverdrag 1910 in vergelijking met Boek
8 BW

In het Nederlandse recht stemmen de commune aanvaringsbepalingen uit Boek 8 BW
grotendeels overeen met de regels uit het Brussels Aanvaringsverdrag omdat de
verdragsregels in Boek 8 BW zijn geïncorporeerd. Desondanks wijkt het commune
Nederlandse aanvaringsrecht af van het aanvaringsrecht van andere staten die ook
het verdragsrecht hebben geïncorporeerd. Deze verschillen zijn een gevolg van de
nationale interpretatie van verdragsbegrippen. Deze interpretatieverschillen doen zich
echter ook voor indien het Brussels Aanvaringsverdrag formeel en materieel direct
toepasselijk is. Een zelfde verdrag wordt dus door verschillende nationale rechters
verschillend uitgelegd. De op grond van het Weens Verdragenverdrag59 verplichte
verdragsautonome uitleg kan dit niet voorkomen. Deze verschillen vormen de reden
voor partijen om te forumshoppen voor een rechter die een voor hen gunstige interpre-
tatie van het verdragsrecht geeft. Hieronder wordt de Nederlandse interpretatie van
het Aanvaringsverdrag geanalyseerd. In de praktijk speelt met name de interpretatie
van ‘schuld van het schip’ een belangrijke rol.

57 Ktr. Groningen 30 mei 2002, S&S 2004, 6 (Eemsborg); anders: Hof Arnhem 20 januari 2004, S&S
2004, 86 (Dina Jacoba) en Hof Arnhem 24 augustus 2005, S&S 2005, 91. Zie ook paragraaf 5.2.2.

58 Zie paragraaf 1.3 van deel II.
59 Art. 31 Weens Verdragenverdrag.
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Schuld van het schip
Het Brussels Aanvaringsverdrag vestigt aansprakelijkheid op de scheepseigenaar indien
de schade is veroorzaakt door een ‘faute de navire’ oftewel een ‘fault of de vessel’.60

Het schip wordt hier gepersonifieerd. De eigenaar van het schip wordt als aansprakelij-
ke persoon aangewezen voor schade tengevolge van een aanvaring.

In het Nederlandse recht is ‘fault of de vessel’ in art. 8:544 BW vertaald met
‘schuld van het schip’. Het verdrag noch de invulling daarvan in art. 8:544 BW geeft
echter een antwoord op de vraag wanneer sprake is van ‘schuld van het schip’. De
invulling van dit begrip is de belangrijkste reden dat de toepassing van de uniforme
regels van het verdrag toch verschillend kan uitwerken per Verdragsstaat.61 Opmerke-
lijk is dat de Nederlandse rechter niet per se de Nederlandse invulling van het begrip
hanteert. De Rechtbank Rotterdam paste in de zaak Falkanger/El Salazar62 op een
aanvaring tussen een Noors en een Spaans schip het verdrag toe op de manier zoals
dat in die beide landen gebruikelijk was. Dat betekent dat de schuldleer63 in plaats
van de (toen nog) in Nederlands geldende risico-leer werd toegepast.

In de Memorie van Toelichting op art. 8:544 BW is geen nadere invulling gegeven
omdat het een verdragsbegrip betreft. In de Memorie van Toelichting op art. 534 K
wordt met betrekking tot ‘schuld van het schip’ gesteld dat deze ‘altijd aanwezig (is),
wanneer dit verkeerd vaart door een oorzaak aan boord van het schip, onverschillig
welke’.64 In de oudere Nederlandse literatuur worden met betrekking tot het begrip
‘schuld van het schip’ grofweg twee theorieën aangehangen. In de ene theorie wordt
de risicoleer65 gevolgd en de andere theorie is gericht op de schuldleer.66 Molen-
graaff67 stelt in 1928:

‘Een fout van het schip is altijd aanwezig, wanneer dit verkeerd vaart, door een oorzaak
aan boord daarvan, onverschillig of die oorzaak is eene verkeerde handeling van een aan
boord zich bevindenden persoon of een gebrek van het schip tengevolge van fouten in de
constructie of van onvoldoende onderhoud of toezicht. De terminologie is in overeenstem-
ming met die van art. 3 van het Brusselsche Verdrag, waarin sprake is van “la faute de
l’un des navires”.’

60 Art. 3 Brussels Aanvaringsverdrag 1910. Cleton 1994, p. 247-249.
61 Van Houten 2004.
62 Rb. Rotterdam 18 juni 1963, S&S 1963, 51. Naar huidig conflictenrecht zou de rechtbank tot dezelfde

conclusie zijn gekomen op grond van art. 7 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht.
63 Brunner, Schuld van een schip, p. 743; Van Oven 1938, p. 80-81; Drion 1952, p. 597; Wachter

1971, p. 309-324; Conclusie AG-Asser bij HR 26 juni 1987, NJ 1988, 74 (Olau Line, Polish
Steamship Company); Ter Meer 1994; AG-Strikwerda, conclusie bij het arrest De Toekomst/Casuele,
S&S 2002/35 ; K.F. Haak 2002; Claringbould 2002, p. 161-162.

64 Zie ook conclusie A-G Berger voor HR 5 januari 1940, NJ 1940, 340.
65 Cleveringa 1936, p, 585 e.v.; Cleveringa 1961, p. 764 e.v.
66 Molengraaff 1920, p. 695; Molengraaff 1928, p. 282; Van Oven 1938, p. 80-81.
67 Molengraaf 1928, p. 282.
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Eerder schreef Molengraaff68 in 1920:

‘Schuld omvat opzet, onvoorzichtigheid, gebrek aan kunde of aan zeemanschap (error of
judgment) enz.’

Lange tijd was de risicoleer de heersende leer in Nederland. De Hoge Raad heeft zich
daartoe (waarschijnlijk)69 uitgesproken in het arrest Synthese/Rubens70 in 1940.71

De risicoleer luidt:

‘Een schip heeft schuld indien dit verkeerd vaart, ligt of zich verkeerd gedraagt door een
oorzaak aan boord, onverschillig of die oorzaak is een verkeerde handeling van een zich
aan boord bevindende persoon dan wel een gebrek van het schip.’72

Nederland week met de risicoleer af van buitenlandse rechtsstelsels waarin een
schuldaansprakelijkheid wordt aangenomen.73 De schuldleer gaat er van uit dat er
pas sprake is van ‘schuld van het schip’ indien de aanvaring het gevolg is van een
fout van een persoon voor wie de reder aansprakelijk is.74 Drion75 verwerpt de risi-
coleer onder meer omdat deze uitleg niet verdragsconform zou zijn en tot onaan-
nemelijke consequenties zou leiden. Drion76 introduceert een tussenleer waarin sprake
is van ‘schuld van het schip’ bij onrechtmatige gedragingen van een zekere kring van
personen voor wie de reder bij aanvaring aansprakelijk is en bij defecten van het schip.
De Hoge Raad heeft in het arrest De Toekomst/Casuele77 opnieuw bepaald wanneer
sprake is van ‘schuld van het schip’. Dat is het geval indien de schade het gevolg
is van:

‘(a) een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens
art. 6:169-6:171 BW;

68 Molengraaff 1920, p. 695.
69 Strikwerda stelt in zijn conclusie bij het arrest De Toekomst/Casuele (HR 30 november 2001S&S

2002/35) sub 10, dat strikt genomen uit het arrest slechts kan worden opgemaakt dat een gebrek
van het schip in ieder geval schuld van het schip oplevert. Dit pas zowel in de risicoleer als in de
schuldleer.

70 HR 5 januari 1940, NJ 1940, 340.
71 Zie voor andere uitspraken waarin de risicoleer werd aangehangen: HR 28 juni 1935, NJ 1936, 7

(m.nt. PS); W 12989 (m.nt. SB) (Drechtstroom/Erato); HR 3 mei 1940, NJ 1940, 875 (m.nt. EMM)
impliciet; HR 18 december 1942, NJ 1943, 40.

72 Ter Meer 1994, p. 82 en 90.
73 A-G Strikwerda, conclusie bij het arrest De Toekomst/Casuele (HR 30 november 2001S&S 2002/35)

sub 11. Zie ook Claringbould 2002, p. 163-164.
74 Van Oven 1938, p. 80-81; K.F. Haak 2002.
75 Drion 1952, p. 586-597.
76 Drion 1952, p. 597.
77 HR 30 november 2001, NJ 2002, 143 (m.nt. K.F. Haak). Zie ook Claringbould 2002, p. 160-164.

Zie over dit arrest: Cleton 2002a.
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(b) een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading
arbeid verricht/verrichten of heeft/hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun
werkzaamheden;78

(c) de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken dat in het leven
is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandig-
heden eraan mocht stellen.’

Door deze uitspraak ontstaat er voor de eigenaar van het schip ook aansprakelijkheid
als iemand die voor het schip werkt, buiten boord een fout maakt waardoor het schip
schade veroorzaakt. Hiertegenover staat wel dat de bewijslast van de gelaedeerde
verzwaard is. In het geval van brand kon de gelaedeerde eerst nog volstaan met te
bewijzen dat de brand aan boord van het schip was ontstaan of dat de brand het gevolg
was van een of meer omstandigheden of gebeurtenissen aan boord. Nu moet echter
bewezen worden dat de brand het gevolg is van een fout van een persoon die voor
het schip werkt of van een gebrek van het schip.

2.4 Art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht79

2.4.1 Totstandkomingsgeschiedenis van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Gebleken is dat het Brussels Aanvaringsverdrag van 1910 niet van toepassing is op
alle aanvaringen en, wanneer het verdrag wel van toepassing is, geen antwoord geeft
op alle vragen die kunnen rijzen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de
aanvaringsschade. Daarnaast lopen de nationale interpretaties van het verdrag uiteen
waardoor de vraag welke interpretatie wordt gevolgd van belang wordt voor de
uitkomst van het geschil. Om deze redenen is de Nederlandse wetgever overgegaan
tot codificatie van conflictregels voor de bepaling van het toepasselijke nationale recht
op aanraking tussen schepen.80 De Staatscommissie voor het IPR kreeg op 5 februari
1973 het verzoek een advies te geven over conflictregels voor de onderwerpen in boek
8 BW.81 De Staatscommissie reageerde op dit verzoek door op 24 januari 1981 een
wetsontwerp met toelichting aan te bieden.82 De Nederlandse Vereniging voor Zee-

78 Zie Hof Arnhem 25 februari 2003, NJ 2003, 515 (Deo Juvante).
79 Wet van 18 maart 1993, houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking

tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht (Wet conflictenrecht zee, binnenvaart- en
luchtrecht), Stb. 1993, 168. De wet is gewijzigd bij de Wet van 26 januari 1995, Stb. 1995, 71 jo
24 mei 1995, Stb. 1995, 283. Bij de wijziging is de wet ook toepasselijk geworden op luchtvaartuigen.

80 Het Duitse conflictenrecht kent in tegenstelling tot het Nederlandse conflictenrecht geen bijzondere
conflictregel voor aanraking tussen schepen. Ter bepaling van het toepasselijke recht wordt daar
de algemene conflictregel voor de onrechtmatige daad uit art. 40 EGBGB gehanteerd. Zie: Von
Hoffmann 2001, nr. 219, p. 449.

81 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 1 (MvT).
82 De tekst van het voorstel van de Staatscommissie voor het IPR van 24 januari 1981 is te vinden

in de bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht zeerecht. Zie:Kamerstukken
II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 3-6 (bijlage bij de MvT). Bij het Advies is een Toelichting gegeven.
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en Vervoersrecht heeft op 20 maart 1987 commentaar gegeven op het concept wets-
voorstel.83 Het voorstel van wet dat op 8 maart 1989 werd ingediend is grotendeels
op het voorstel van de Staatscommissie gebaseerd en bevatte reeds de bepaling zoals
die thans terug te vinden is in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht.84

Ontwerp van het Comité Maritime International
Artikel 7 Wet conflictenrecht zeerecht zee- en binnenvaartrecht is voor een belangrijk
deel gebaseerd85 op de Draft ‘International Convention for the Unification of Certain
Rules Concerning Civil Jurisdiction, Choice of Law, and Recognition and Enforcement
of Judgments in Matters of Collision’86 van het Comité Maritime International uit
1977 (verder ook: CMI ontwerp).87 In dit CMI ontwerp worden onder meer conflict-
regels gegeven voor de bepaling van het toepasselijke recht op aanvaring in gevallen
waar eenvormig recht ontbreekt. Doel van dit CMI ontwerp was het oplossen van
de problemen waartoe de ‘Convention on Civil Jurisdiction in Collision Matters van
1952’88 aanleiding gaf.

In 1977 diende het CMI het ontwerp-verdrag in bij de Legal Committee van de
IMO.89 Het voorstel van de Legal Committee aan de Assembly van de IMO om het
CMI Ontwerp in overweging te gaan nemen, werd later dat jaar goedgekeurd. De
verwachting was dat de Legal Commitee het CMI ontwerp in mei 1978 zou bespreken
maar door de ramp met de Amoco Cadiz op 16 maart 1978 ging dit niet door.90 Door
deze ramp werd prioriteit gegeven aan onderwerpen met betrekking tot olievervuiling
en berging.91 De volgende jaren houdt de Legal Commitee de aandacht bij deze
belangrijke onderwerpen.

In 1992 dringt het CMI92 aan bij de IMO om het Ontwerp in overweging te
nemen. Het CMI wijst hierbij op het inwerkingtreden van UNCLOS III93 waardoor
de strafrechtelijke jurisdictie in zaken van aanvaring wel geregeld wordt in een verdrag.

Deze Toelichting is eveneens te vinden in de bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de Wet
conflictenrecht zeerecht, Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 7-23 (Bijlage bij de MvT).

83 Zie voor dit commentaar de bijlage van dit boek. Informatie over de Nederlandse Vereniging voor
Zee- en Vervoersrecht is te inden op www.nvzv.nl, geraadpleegd in mei 2005.

84 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, Nr. 3 (MvT).
85 Zie: Memorie van Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie, Kamerstukken II 1988/89,

21 054, nr. 5, p. 19 (Bijlage bij de MvT) en de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht
zeerecht, Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 13 (MvT).

86 Tekst van de draft staat in CMI Vol. II, 1977 (CMI Documentation 1977 II Rio de Janeiro, p. 104-
113). Een rapport over het ontwerp is gepubliceerd in CMI documentation 1977 III, p. 138-173.
Een commentaar op het ontwerp is te vinden in [1978] LMCLQ 14.

87 Het CMI Ontwerp wordt ook wel de Rio Rules genoemd. Zie ook: Tetley 1994, p. 469-470.
88 Het Koninkrijk der Nederlanden is hierbij geen partij.
89 IMO document LEG 34/6 (c).
90 IMO document LEG 35.
91 IMO document LEG 67/9, p. 20-21.
92 IMO document LEG 67/6/1.
93 United Nations Convention on the Law of the Sea, Trb. 1983, 83. Het Verdrag is voor Nederland

in werking getreden op 28 juli 1996. De Nederlandse tekst van het Verdrag staat in Trb. 1984, 55.
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Volgens het CMI dient de civielrechtelijke jurisdictie daarbij niet achter te blijven.94

De daaropvolgende jaren ligt de prioriteit echter bij een nieuw verdrag voor de
aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen anders dan olie (HNS Conven-
tie95) en de herziening van de Convention on the Limitation of Liability for Maritime
Claims uit 1976 (LLMC 1976)96. Na het voltooien van de HNS Conventie en een
protocol bij de LLMC in 1996,97 verschuift de aandacht naar een verdrag voor bun-
kerolievervuiling98 en een ontwerpverdrag voor wrakopruiming.99 Het CMI ontwerp
blijft op de IMO agenda staan zonder dat progressie wordt gemaakt. In april 1999
besluit de Legal Commitee100 van de IMO het ontwerp-verdrag van het CMI echter
uit het werkprogramma te schrappen. In 2001 wordt het Bunkers-verdrag ondertekend.
Door de terroristische aanslagen in september 2001 gaat de prioriteit van de Legal
Committee daarna uit naar de herziening van de ‘Convention for the Suppression of
Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation’ (SUA Convention) van
1988 en het bijbehorende Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the
Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (SUA Protocol)101 even-
eens van 1988. Voor oktober 2005 staat een diplomatieke conferentie gepland om
deze herziening aan te nemen. Na de SUA herziening staat het ontwerp-verdrag inzake
wrakopruiming bovenaan de agenda; het CMI Ontwerp inzake aanvaring is volledig
buiten beeld. Desondanks wordt de inhoud van het CMI Ontwerp hier wel besproken
omdat art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht hierop is geïnspireerd102 en het Ontwerp
inzicht kan geven in de internationale opvatting over conflictregels voor aanvaring.
Nu het Ontwerp was aangenomen door het CMI en de uiteindelijke afloop niet een
gevolg was van een inhoudelijke afkeuring door het IMO, kan de Nederlandse conflict-
regel in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht hieraan worden getoetst op zijn internatio-
nale acceptatie.

94 In het Nederlandse recht bestaat inmiddels wel een bijzondere bevoegdheidsregel in art. 10 jo. 635
Rv. In art. 635 Rv is bepaald: ‘In zaken van aanvaring of van een voorval als bedoeld in art. 541
van Boek 8 BW van het Burgerlijk Wetboek, is mede bevoegd de rechter van de plaats waar het
schip van de verweerder in het in art. 193 of art. 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
genoemde register te boek staat.’

95 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996, Trb. 2002, 222.

96 Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims 1976, Trb. 1980, 23.
97 De tekst van het Protocol van 1996 bij het LLMC Verdrag is te vinden in Trb. 1997, 300. Het

Koninkrijk is nog geen partij bij het protocol van 1996.
98 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunkers-verdrag).

Zie International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.
99 Draft Convention on Wreck Removal. Een Diplomatieke Conferentie bij de International Maritime

Organization om het Verdrag te sluiten wordt waarschijnlijk gehouden in 2007. Zie: IMO documenten
van de Council vergadering 93, november 2004.

100 IMO document LEG 79/11, p. 19.
101 Zie voor de tekst van het Verdrag en het Protocol: International transport Treaties.
102 Zie: Memorie van Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie, Kamerstukken II 1988/89,

21 054, nr. 5, p. 19 (Bijlage bij de MvT) en de Memorie van Toelichting bij de Wet conflictenrecht
zeerecht, Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 13 (MvT).
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2.4.2 Toepassingsgebied art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Toepassingsgebied van het CMI Ontwerp van 1977
Het CMI ontwerp geeft regels voor de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de
erkenning en tenuitvoerlegging in aanvaringszaken. Onder aanvaring wordt in het
eersteart. 1 lid 1 CMI ontwerp verstaan:

‘Contact between two or more vessels, one of which at least is sea-going, and any other
accident involving such vessels, arising from a manoeuvre, or from a failure to manoeuvre,
or from a failure to comply with any applicable rules of navigation, statutory or otherwise,
even if no actual contact has occurred.’

Uit dit artikel blijkt dat een belangrijk verschil tussen art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht en het CMI ontwerp is dat het CMI Ontwerp ook betrekking heeft op schade-
varing tussen schepen zonder aanraking, evenals het Brussels Aanvaringsverdrag van
1910. Aan het eind van dit deel wordt antwoord gegeven op de vraag of het aanbeve-
ling verdient de Nederlandse definitie van aanvaring aan te passen aan de ruimere
definitie van het CMI Ontwerp.

Toepassingsgebied van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
Het toepassingsgebied van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht blijkt uit lid 1 van dit
artikel. In dit artikellid is gesteld:

‘In dit artikel wordt onder aanvaring verstaan: de aanraking van schepen met elkaar. Het
heeft uitsluitend betrekking op aansprakelijkheid voor schade door een aanvaring welke
is veroorzaakt door schepen en op schade welke is ontstaan aan die schepen of aan
opvarenden of zaken aan boord van die schepen. Voor de toepassing van dit artikel wordt
een schip als met een Staat verbonden beschouwd, indien het door of vanwege die Staat
teboek staat of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel
bij gebreke van elke teboekstelling, zeebrief of ander daarmee gelijk te stellen document,
toebehoort aan een onderdaan van die Staat.’

De conflictregels van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht zee- en binnenvaartrecht
zijn dus alleen toepasselijk op aanvaring in de zin van aanraking tussen schepen.103

art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is dus niet toepasselijk op alle andere eerder
genoemde externe onrechtmatige daden en evenmin op interne onrechtmatige da-
den.104

De reden dat de conflictregel uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht niet toepasse-
lijk is op andere schadegevallen dan aanraking tussen schepen is mede gelegen in
het feit dat bij het ontwerpen van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht nog niet duidelijk
was in hoeverre voor die schadegevallen internationaal eenvormige regels zouden

103 Advies van de Staatscommissie voor het IPR d.d. 24 januari 1981, zie: Kamerstukken II 1988/89,
21 054, nr. 3, p. 18 (Bijlage bij de MvT). Cleton 1994, p. 254-255.

104 Zie paragraaf 1.3 van deel II.
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worden ontworpen.105 Er werd daarom geen reden gezien de gevallen van aansprake-
lijkheid anders dan uit aanraking tussen schepen aan een bijzondere conflictregel te
onderwerpen.106 In art. 7 wordt dus de enge definitie van aanvaring gehanteerd uit
art. 8:540 BW zonder de uitbreiding die daaraan wordt gegeven in art. 8:541 BW.
Bij het onderzoek107 naar de eenvormige regels voor schadeveroorzakingen anders
dan door aanraking tussen schepen zal blijken dat vijfentwintig jaar na het ontwerpen
van het voorstel voor de Wet conflictenrecht zeerecht de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met een schip nog steeds niet volledig internationaal eenvormig is ge-
regeld. Bij gebrek aan een volledig eenvormige regeling zijn conflictregels nodig ter
aanwijzing van het toepasselijke nationale recht. Nu de conflictregels van art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht alleen gelden voor aanvaring in de zin van aanraking tussen
schepen, is de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD) van belang voor
de bepaling van het toepasselijke recht op alle andere onrechtmatige daden waarbij
een zeeschip is betrokken.108

2.4.3 Inhoud art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Inhoud van het CMI Ontwerp van 1977
In art. 4 van het CMI Ontwerp wordt het toepasselijke recht aangewezen:

‘Unless the parties otherwise agree, when a collision occurs in the internal waters or
territorial sea of a State the law of that State shall apply, and when a collision occurs in
waters beyond the territorial sea, the law of the Court seized of the case shall apply, except
that when all the vessels involved are registered or otherwise documented, owned in the
same State, the law of that State shall apply, wherever the collision occurs.
Provided, however, that in cases involving vessels registered or otherwise documented in,
or, if not registered or otherwise documented, owned in different States, the Court seized
of the case shall apply any Convention to which all of such States have given effect.
Provided, further, that to the extent that it is established that the law of all such States
is in accordance with the principles of a convention, the Court seized of the case shall,
to that extent, apply such law.
Notwithstanding anything contained in this article, any relevant local navigational rules
or regulations, statutory or otherwise, shall apply.’

Het CMI ontwerp stelt de rechtskeuzebevoegdheid van partijen voorop. In geval van
aanvaring is in de meeste gevallen sprake van een rechtskeuze achteraf. Een rechts-
keuze vooraf is wel denkbaar bij een sleepovereenkomst of een overeenkomst met

105 Memorie van Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie d.d. 24 januari 1981,Kamerstukken
II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 18 (bijlage bij de MvT).

106 Kamerstukken II 1988/89, 21 054 , nr. 3, p. 12 (MvT).
107 Zie hoofdstuk 3.
108 De toepasselijkheid en de inhoud van de WCOD wordt gewaardeerd voor de toepassing op het

zeeschip in hoofdstuk 5.
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betrekking tot overslag van lading of bunkers tussen twee schepen. Rechtskeuze
achteraf komt in de praktijk weinig voor bij aanvaringen. Partijen zullen geen overeen-
stemming kunnen bereiken over het toepasselijke recht indien een keuze voor de ene
partij negatief en de andere positief uitvalt. Dit zal de reden zijn geweest dat de
rechtskeuzebevoegdheid niet in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is opgenomen.
Bij gebreke van een rechtskeuze gelden twee hoofdregels. De lex loci delicti is
toepasselijk op aanvaringen in de territoriale zee. Op aanvaringen op volle zee is de
lex fori toepasselijk. Op deze twee hoofdregels worden een paar uitzonderingen
gemaakt. In de eerste plaats wanneer de betrokken schepen zijn geregistreerd in
dezelfde Staat. In dat geval is het recht van die staat toepasselijk. Uit het Brussels
Aanvaringsverdrag109 volgt dat in dat geval niet de verdragsbepalingen maar het
nationale recht toepasselijk is. In de tweede plaats bestaat een uitzondering wanneer
de schepen in verschillende staten zijn geregistreerd. Indien die betrokken staten
allemaal partij zijn bij een zelfde aanvaringsverdrag of hun nationale wet overeenstemt
met de beginselen van een dergelijk verdrag, zijn de regels van dat verdrag of de
daarmee overeenstemmende regels toepasselijk.

Inhoud van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
Art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht geeft in lid 2, 3 en 4 aan welk recht toepasselijk
is op een vordering uit aanvaring. In art. 7 lid 4 is gesteld:

‘Indien bij een aanvaring slechts schepen betrokken zijn die op dat tijdstip met eenzelfde
Staat zijn verbonden, is het recht van die Staat van toepassing. Deze regel geldt niet indien
bij de aanvaring uitsluitend binnenschepen betrokken zijn.’

Uit dit artikellid blijkt dat als de schepen uit dezelfde staat afkomstig zijn, dat recht
van toepassing is.110 Op een aanvaring tussen twee Panamese schepen is dus Pana-
mees aanvaringsrecht toepasselijk omdat Panama geen partij is bij het Brussels
Aanvaringsverdrag van 1910. In het commentaar van de Nederlandse Vereniging voor
Zee- en Vervoersrecht (NVZV) is kritiek geuit op de toepasselijkheid van het recht
van de gemeenschappelijke vlag. De Vereniging vermeldde in haar brief111 in de
eerste plaats:

‘Eén van de leden van het Bestuur gaf te kennen niet geheel overtuigd te zijn van de
wenselijkheid van toepasselijkheid van de gemeenschappelijke wet (als uitzondering op

109 Art. 12 lid 2 Brussels Aanvaringsverdrag 1910.
110 Men kan hierin de gevolgenuitzondering lezen. Zie bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 21 april 2004, S&S

2005, 54 (Alhena/Dushi/Baccarat/Hoeks Lady). In deze zaak betreft het een aanvaring in de haven
van Oostende waarbij vier aangemeerde schepen zijn betrokken waaronder een zeeschip en waarbij
alle betrokken personen afkomstig zijn uit Nederland. Op grond van art. 7 lid 4 Wet conflictenrecht
zeerecht oordeelt de rechtbank dat Nederlands recht van toepassing. Mijn inziens is deze conclusie
weliswaar juist maar had deze gebaseerd moeten worden op art. 12 lid 2 van het Brussels aanvarings-
verdrag.

111 Brief van de NVZV aan de Minister van Justitie, d.d. 20 maart 1987.



Deel II 213

de toepasselijkheid van de lex loci delicti c.q. lex fori) in geval van een aanvaring waarbij
slechts zeeschepen zijn betrokken die alle met eenzelfde Staat verbonden zijn. Bij schepen
behoeft er allerminst een overheersende band met het land van de vlag te bestaan; de lading
is bovendien veelal van andere herkomst.’

In art. 7 lid 3 Wet conflictenrecht zeerecht is een regeling gegeven voor een aanvaring
tussen schepen die zijn geregistreerd in verschillende staten die alle Partij zijn bij
hetzelfde Aanvaringsverdrag of een daarmee overeenstemmend nationaal aanvarings-
recht kennen. In lid 3 is gesteld:

‘Indien de bij een aanvaring betrokken schepen met verschillende Staten zijn verbonden
die alle partij zijn bij eenzelfde verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor een aan-
varing, of althans het recht van al die Staten overeenkomt met de beginselen van een
zodanig verdrag, vinden de bepalingen van dat verdrag, onderscheidenlijk de daarmee
overeenstemmende bepalingen van het recht van die Staten toepassing.’

Wanneer de betrokken schepen afkomstig zijn uit verschillende staten die zijn verbon-
den met eenzelfde verdrag of een nationaal recht kennen dat met de beginselen van
een dergelijk verdrag overeenstemt, geldt dat verdrag of dat recht.112 Art. 7 lid 3
Wet conflictenrecht zeerecht bevat een zogenaamde anti-kies regel.113 Op een aan-
varing tussen een Nederlands en een Engels schip zijn dus de bepalingen van het
Brussels Aanvaringsverdrag toepasselijk. Deze regel is een bevestiging van de regel
dat de eenvormige regels van het Brussels Aanvaringsverdrag voorgaan op nationaal
recht. Deze regel is voor deze situatie eigenlijk overbodig want deze voorrang volgt
al uit het Brussels Aanvaringsverdrag zelf. Op een aanvaring tussen een Amerikaans
en een Duits schip zijn de bepalingen uit het verdrag, waarbij Duitsland wel partij
is maar de Verenigde Staten niet, en tegelijkertijd de met het verdrag overeenstemmen-
de bepalingen uit het Amerikaanse recht toepasselijk.

De NVZV uitte in de tweede plaats twijfel over art. 7 lid 2 Wet conflictenrecht
zeerecht. De Vereniging schreef in haar brief aan de Minister:114

‘Ook werd aarzeling uitgesproken met betrekking tot het tweede lid van art. 7, bepalende
dat, indien bij een aanvaring betrokken schepen met verschillende Staten zijn verbonden
die alle partij zijn bij eenzelfde verdrag “of wier recht met een zodanig verdrag overeen-
stemt” (is het gebruik van het woord “wier” overigens juist wanneer het om Staten gaat?)
“de bepalingen van dat verdrag of de daarmee” (lees daarmede) “overeenstemmende
bepalingen van het recht van die Staten op de aanvaring van toepassing is.”
Aangenomen werd dat alleen dan van gelijkheid sprake kan zijn indien de jurisprudentie
die in de in aanmerking komende landen is gevormd t.a.v. de uitlegging van de betrokken
verdragsregel (het gaat hier met name om het Brusselse Aanvaringsverdrag van 1910),
tot gelijke resultaten heeft geleid. In andere gevallen zal degene die art. 7 moet toepassen,
de hoofdregel van het eerste lid van art. 7 (lex loci delicti c.q. lex fori) moeten toepassen.

112 Cleton 1994, p. 255-256.
113 Zie hierover: Jessurun d’Oliveira 1971.
114 Brief van de NVZV aan de Minister van Justitie, d.d. 20 maart 1987.
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Het laatste geldt eveneens dáár waar een rechtsvraag beantwoord moet worden waarvoor
het Verdrag geen regel bevat.’

Volgens deze bovengenoemde opmerking van de NVZV zou dus pas van met elkaar
overeenstemmend recht sprake zijn indien behalve de tekst van de wet ook de uitleg
daarvan in de rechtspraak met elkaar overeenstemt.

Als de schepen afkomstig zijn uit verschillende staten waarvoor geen zelfde verdrag
of vergelijkbaar recht geldt, wordt de plaats van aanvaring doorslaggevend voor het
toepasselijke recht. Ingevolge art. 7 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht beheerst de
lex loci delicti de aanvaring in territoriale wateren en de lex fori de aanvaring op volle
zee.115 In art. 7 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht is gesteld:

‘Behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4 hierna, is op de aansprakelijkheid van een
schip terzake van een aanvaring in de binnenwateren of in de territoriale wateren van een
Staat het recht van die Staat van toepassing, en terzake van een aanvaring in volle zee
het recht van de Staat waar de vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld.’

De NVZV heeft geen commentaar gegeven op de toepasselijkheid van de lex loci
delicti en de lex fori en achtte ondanks bovengenoemde kanttekeningen geen aanleiding
aanwezig tot het doen van een wijzigingsvoorstel met betrekking tot art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht. Geconcludeerd kan worden dat de conflictregel uit het CMI
ontwerp sterk lijkt op de Nederlandse conflictregel voor aanraking tussen schepen
uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Een opvallend verschil is echter dat in de
Nederlandse regel de rechtskeuzebevoegdheid niet is gecodificeerd.116 Nu de analyse
van het CMI-ontwerp is voltooid, zullen hieronder de Nederlandse conflictregels uit
art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht worden gewaardeerd.

Aanvaring in territoriale zee
Artikel 7 Wet conflictenrecht zeerecht wijst voor aanraking tussen schepen in territo-
riale wateren de lex loci delicti aan als het toepasselijke recht indien de schepen in
verschillende staten zijn geregistreerd. De keuze voor de lex loci delicti-regel op
aanvaringen binnen territoriale wateren wordt in de parlementaire stukken117 ver-
klaard door de algemene aanvaarding daarvan in de meeste rechtsstelsels, waaronder
het Nederlandse. In de Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie voor het

115 Cleton 1994, p. 255-256.
116 Zie voor het antwoord op de vraag of partijen desondanks de bevoegdheid hebben het op hen

toepasselijke recht te kiezen paragraaf 4.3.2.1. Naar Duits conflictenrecht kunnen partijen, indien
het Brussels Aanvaringsverdrag geen antwoord geeft, wel het op aanvaring toepasselijke nationale
recht kiezen op grond van de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad in art. 42 EGBGB.
Zie: Von Hoffmann 2001, nr. 219, p. 449.

117 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 13 (MvT) en de Toelichting bij het Advies van de
Staatscommissie: Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 18.
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IPR118 en in de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
wordt ten aanzien van de aanvaarding van de lex loci delicti-regel in het Nederlandse
conflictenrecht verwezen naar een arrest van de Hoge Raad uit 1963.119 Mijns inziens
is het merkwaardig dat dit arrest als voorbeeld wordt genomen nu het hier juist geen
aanvaring in de zin van de Wet conflictenrecht zeerecht betrof. In deze zaak had een
botsing plaatsgevonden tussen een zich op de wal bevindende kraan met een te water
stilliggend schip. De stuurman aan boord van het schip raakt hierdoor gewond. Zoals
eerder beschreven heeft art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht alleen betrekking op
aanraking tussen schepen. In Boek 8 BW gelden weliswaar de regels voor aanvaring
ook voor het geval een schip schade aanricht aan een ander voorwerp dan een schip
maar in dit geval was de situatie echter juist omgekeerd: de kraan beschadigde het
schip.120 In de parlementaire stukken over art. 7 had men er beter aan gedaan een
uitspraak over aanraking tussen schepen als voorbeeld te gebruiken. In de Nederlandse
rechtspraak was de toepassing van de lex loci delicti op aanvaringen in territoriale
zee inderdaad reeds voor art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht gebruikelijk.121 Een
voorbeeld hiervan is de zaakWD Riversland (ex-Apache)/Summer Sea122 betreffende
een aanvaring tussen een Grieks en een Panamees schip. Nu Panama geen partij is
bij het Brussels Aanvaringsverdrag kon dat verdrag niet worden toegepast. De aan-
varing vond plaats in Nigeriaanse wateren en op grond van de lex loci delicti werd
in beginsel geconcludeerd tot toepassing van Nigeriaans recht. Voor de beslechting
van het geschil werd het Nigeriaanse recht echter geacht gelijk te zijn aan het Engelse
recht, waardoor de bepalingen uit het Brussels Aanvaringsverdrag toch weer werden
toegepast.

In de Nederlandse literatuur overheerst eveneens reeds lange tijd de mening dat,
wanneer het Brussels Aanvaringsverdrag niet van toepassing is, op aanvaringen binnen
het territoir van een staat in beginsel de lex loci delicti-regel toegepast dient te wor-
den.123

118 Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 18
en de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht Kamerstukken II 1988/89,
21 054, nr. 3, p. 13 (MvT).

119 HR 10 mei 1963, NJ 1963, 277 (Palmita).
120 Zie over de discussie of aanraking van een andere zaak tegen een schip onder aanvaring als bedoeld

in het Wetboek van Koophandel (oud) valt: H. Schadee, ‘Opmerkingen en Mededelingen – Aan-
varing’, NJB, 1963, p. 648-649.

121 Rb. Rotterdam 21 maart 1972, S&S 1972, 55 (Havprins/Luisa); Hof Den Haag 30 mei 1986, S&S
1987, 107 (Agatha/Baia Mare); Rb. Rotterdam 12 september 1986, S&S 1987, 110 (ME 62/Lelie-
gracht); Hof Den Haag 26 september 1989, S&S 1990, 117 (hoger beroep van Rb. Rotterdam 30
maart 1989) (Westhinder/Falco); Rb. Rotterdam 5 februari 1990, S&S 1991, 8 (Vertrauen-NB2/Paloma
I-SV 28); Hof Den Haag 5 juni 1990, S&S 1991,92 (Rich Duke/Neddrill 2); Rb. Rotterdam 2 juli
1990, S&S 1991/7 (Merawi/Jag Jiwan); Hof Den Haag 17 december 1991 en 23 november 1993,
S&S 1994, 27 (WD Riversland (ex-Apache I)/Summer Sea). Zie ook: Dubbink, De onrechtmatige
daad in het Nederlandse internationaal privaatrecht, 1947, p. 10-15.

122 Hof Den Haag 17 december 1991 en 23 november 1993, S&S 1994, 27 (WD Riversland (ex-Apache)/
Summer Sea).

123 Onder meer: T.M.C. Asser, 1880; p. 157, Kosters 1917, p. 796-797; Mulder 1947, p. 197-198;
Dubbink 1947, p. 97 en Cleveringa 1961, p. 833-837.
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De stelling in de parlementaire stukken dat de toepassing van de lex loci delicti
op aanvaringen in territoriale wateren ook internationaal breed wordt gedragen, is
juist.124 De in de parlementaire stukken genoemde aanvaarding op internationaal
niveau van de lex loci delicti-regel voor aanvaringen in territoriale wateren blijkt onder
meer uit het feit dat het CMI Ontwerp van 1977 deze zelfde conflictregel kent.125

In het Duitse conflictenrecht126 staat de lex loci delicti-regel bij aanvaringen in terri-
toriale wateren eveneens voorop. Evenals in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt
ook in het Duitse conflictenrecht op de toepasselijkheid van de lex loci delicti een
uitzondering toegelaten indien de betrokken schepen dezelfde ‘Heimatshafen’127

hebben. In dat geval geldt ook naar Duits conflictenrecht het recht van die staat in
plaats van de lex loci delicti. Deze uitzondering wordt gebaseerd op de conflictregel
voor onrechtmatige daden in het algemeen uit art. 40 lid 2 EGBGB.128 In het Duitse
conflictenrecht wordt echter geen gebruik gemaakt van deze gevolgenuitzondering
wanneer sprake is van een aanvaring in Duitse territoriale wateren; in dat geval past
de Duitse rechter Duits recht toe.129

Volgens sommige Nederlandse schrijvers130 dient op de toepasselijkheid van
de lex loci delicti een uitzondering te worden gemaakt als beide schepen dezelfde
nationaliteit hebben; dat recht bepaalt dan de omvang van de aansprakelijkheid. In
art. 7 lid 4 Wet conflictenrecht zeerecht is nu bepaald dat op een aanraking tussen
schepen die zijn verbonden met dezelfde staat het recht van die staat toepasselijk is.
In de derde zin van art. 7 lid 1 Wet conflictenrecht zeerecht is aangegeven wanneer
een schip als met een staat verbonden wordt beschouwd. Een schip wordt in art. 7
met een staat verbonden beschouwd:

124 Zie bijvoorbeeld Kosters 1917, p. 796-797 en de daar aangehaalde rechtspraak en literatuur uit
binnen- en buitenland. Zie voor het huidige Engelse conflictenrecht paragraaf 5.4 van deel II.

125 Zie hieronder in deze paragraaf.
126 Zie: Von Hoffmann 2001, nr. 220-221, p. 450-451; zie ook de verwijzingen naar Duitse rechtspraak

daar genoemd; Kadner Graziano 2002, p. 124.
127 Zie § 480 HGB. Onder Heimatshafen wordt verstaan de haven: ‘von welchem aus die Seefahrt mit

dem Schiffe betrieben wird’. Bij de bepaling of sprake is van de gevolgenuitzondering wordt dus
niet naar de vlag van het schip gekeken maar naar de Staat waar de Reder (in de Duitse betekenis)
is gevestigd en bij gebreke daaraan het recht van de Staat waar het schip is geregistreerd. Zie: Von
Hoffmann 2001, nr. 226, p. 454.

128 De tekst van art. 40 lid 2 EGBGB luidt: Deze tekst eerder?’1 Hatten der Ersatzpflichtige und der
Verletzte zur Zeit des Haftungsereignisses ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, so
ist das Recht dieses Staates anzuwenden. 2 Handelt es sich um Gesellschaften, Vereine oder juris-
tische Personen, so steht dem gewöhnlichen Aufenthalt der Ort gleich, an dem die Hauptverwaltung
oder, wenn eine Niederlassung beteiligt ist, an dem sich diese befindet.’ Zie: Von Hoffmann, in:
Von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuchmit Einführungsgesetz und Nebengesetzen,
2001, aant. Art.l 40 EGBGB, p. 193-198; T. Kadner Graziano,Gemeineuropäïsches Internationales
Privatrecht, 2002, p. 379-388.

129 Zie voor commentaar op dit onderscheid tussen Duitse en vreemde territoriale wateren: Roth en
Plett 1978, p. 670-681; Von Hoffmann 2001, nr. 221, p. 451.

130 Mulderije 1931, p. 124-137. Zie ook: Hogerzeil 1888, p. 42; 105.
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‘(…) indien het door of vanwege die Staat teboek staat of van een zeebrief of daarmee
gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke van elke teboekstelling, zeebrief
of ander daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan een onderdaan van die Staat.’

Wat wordt in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht bedoeld met de teboekstelling?
Sinds het inwerkingtreden van de Wet Nationaliteit Zeeschepen in rompbevrachting
(WNZR)131 op 22 oktober 1992 is het ook in Nederland mogelijk om een schip in
een rompbevrachtingsregister te boek te stellen. In dat geval heeft een schip twee
teboekstellingen tegelijkertijd. In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt in lid 1
bepaald dat een schip met een staat is verbonden als het in die staat teboekstaat. Op
grond van art. 7 lid 4 Wet conflictenrecht zeerecht geldt als uitzondering op de
hoofdregel dat het recht van toepassing is van de staat waar beide schepen teboek
staan. De vraag die hierbij rijst indien een schip ook in een rompbevrachtingsregister
is ingeschreven, is welke teboekstelling hier bedoeld wordt. Is dat de staat van het
eigenaarsregister of de staat van het rompbevrachtingsregister? Cleton132 pleit er
met betrekking tot art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht voor om naar het eigenaarsregis-
ter te kijken en niet naar het rompbevrachtingsregister. Hij stelt daartoe:

‘Volgens art. 7 wordt een schip als met een staat verbonden beschouwd, indien het door
of vanwege die staat teboek staat of van een zeebrief is voorzien. In de overige gevallen,
indien een schip toebehoort aan een onderdaan van die staat. Staat het schip teboek in
zowel een eigenaarsregister als in een zogenaamd rompbevrachtingsregister, dan moet
men aannemen dat alleen de teboekstelling in het eerstgenoemde register relevant is. Het
artikel knoopt aan bij de eigendom en niet bij de exploitatie van het schip.’133

In beginsel zou mijns inziens evenals ten aanzien van art. 2 en 3 Wet conflictenrecht
zeerecht de teboekstelling moeten worden gehanteerd waarmee de situatie, in dit geval
de aanvaring, het nauwst is verbonden. Naar Nederlands recht wordt de aansprakelijk-
heid voor aanvaring gekanaliseerd naar de eigenaar.134 Ten aanzien van art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht lijkt verwijzing naar het recht van de staat van het eigenaars-
register 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.

131 Wet van 8 oktober 1992, houdende vaststelling van enige bepalingen inzake de nationaliteit van
zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting, Stb. 1992, 541. De wet is in werking getreden op 22
oktober 1992.

132 Cleton 1994, p. 255.
133 Anders: Prisse 1995, p. 54-55. Prisse pleit voor toepassing van het recht van de Staat van het

rompbevrachtingsregister.
134 Naar Engels recht wordt de aansprakelijheid voor aanvaring daarentegen gelegd op de rompbevrachter

als bezitter van het schip.
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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.

Conclusie ten aanzien van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
Geconcludeerd kan worden dat de huidige verwijzingsregels voor aanraking tussen
schepen in territoriale wateren voldoen. De toepasselijkheid van het recht van de
gemeenschappelijke registratie en in afwezigheid daarvan de toepasselijkheid van de
lex loci delicti vinden nationale en internationale instemming.

Aanvaring op volle zee
In art. 7 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht is ervoor gekozen op aanvaringen op volle
zee de lex fori toe te passen, tenzij de schepen zijn geregistreerd in dezelfde Staat.
Voor de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht zeerecht werd de toepasselijkheid
van de lex fori door de meeste Nederlandse schrijvers135 reeds voorgestaan. Veel
van deze schrijvers136 achtten de lex fori ook toen pas doorslaggevend wanneer het
nationale recht van de schepen van elkaar afweek.137 Dubbink138 is echter een
fel tegenstander van de toepassing van de lex fori op aanvaringen op volIe zee. Hij
stelt:

‘Naar mijn mening behoort de lex fori in ieder geval buiten toepassing te blijven. Zij staat
in geen enkele relatie tot de aanvaring.’

In de Toelichting bij het Advies van de Staatscommissie voor het IPR en in de
Memorie van Toelichting139 bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is ten aanzien
van de keuze voor de lex fori gesteld:

‘Minder overeenstemming bestaat, althans wat de Nederlandse rechtspraak en doctrine
betreft, ten aanzien van de vraag welk recht de aanvaring op volle zee dient te beheersen.
In zijn arrest van 16 maart 1979 (NJ 1979, 540 nt J.C.S.) heeft de Hoge Raad een keuze
tussen “rechtssfeer” criterium en lex fori vermeden. Het ontwerp kiest voor laatsgenoemd
criterium. Het daaraan verbonden nadeel dat de eiser van de bevoegde fora het voor hem
meest gunstige kan uitkiezen, weegt niet op tegen de voordelen van de eenvoud van toepas-
sing van de lex-fori-regel waarmede de rechtszekerheid is gediend. (Vergelijk de A.G. Franx

135 Onder meer: T.M.C. Asser 1880, p. 157; Hogerzeil 1888, p. 105; Kosters 1917, p. 798-799; Mulderije
1931, p. 124-137; Drion 1949, p. 64.; Cleveringa 1961, p. 834-835. Anders: Dubbink, 1947, p. 98.

136 T.M.C. Asser 1880, p. 158; Drion 1949, p. 62 (Drion beschouwt in plaats van de geadieerde rechter
misschien het natuurlijk forum als het forum waarvan het nationale recht moet worden toegepast);
Erauw 1982, p. 208; Hogerzeil 1888; p. 75 en 105; Kosters 1917, p. 798-799 (anders echter eerder
op p. 73 waar hij voor het gemeen recht der zee lijkt te opteren); Mulder, 1947, p. 197-198; Mulderije
1931, p. 124-137. Anders: Dubbink 1947, p. 98.

137 Naar Duits conflictenrecht is op een aanvaring op volle zee tussen schepen met dezelfde ‘Heimats-
hafen’ het recht van die Staat toepasselijk op grond van art. 40 lid 2 EGBGB. Zie: Von Hoffmann
2001, nr. 222, p. 451.

138 Dubbink 1947, p. 98.
139 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 13 (MvT).
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in zijn conclusie voor genoemd arrest.) De lex fori is ook in het Engelse, Amerikaanse en
Franse recht aanvaard.’

De keuze voor de lex fori als toepasselijk recht op aanvaringen op volle zee wordt
in de parlementaire stukken dus verklaard met het argument dat het bezwaar van forum
shopping niet opweegt tegen de voordelen van eenvoud van toepassing waarmee de
rechtszekerheid gediend zou zijn. Gesteld is voorts dat de lex fori ook in andere
rechtsstelsels te vinden is zoals het Engelse, Amerikaans en Franse rechtsstelsel.
Daarnaast blijkt dat er een zekere inspiratie is gevonden in de ‘International Conven-
tion for the Unification of certain Rules concerning Civil Jurisdiction, Choice of Law,
and Recognition and Enforcement of Judgments in Matters of Collision.’140 Uit de
Parlementaire Geschiedenis141 blijkt dus dat gekozen is voor de lex fori als toepasse-
lijk recht op aanvaringen op volle zee om redenen van rechtszekerheid, rechtsunificatie
en eenvoud. In de literatuur is ter ondersteuning van de toepassing van de lex fori
op aanraking tussen schepen op volle zee het argument van de eenvoud in de toepas-
sing eveneens terug te vinden. Roth en Plett142 stellen daartoe:143

‘Die lex fori bietet den großen Vorzug einer eindeutigen und einfachen für den gesamten
Sachverhaltskomplex einheitlichen und gegenüber den Flaggen aller beteiligten Schiffe
gleichermaßen unparteilichen Rechtsanknüpfung. Auch macht sie dem befaßten Gericht
die Sache am einfachsten. Darin ist ihre unbestreitbare Attraktivität speziell für kodifikatori-
sche Zwecke begründet.’

Roth en Plett weerspreken vervolgens de bezwaren aan de toepassing van de lex fori
inhoudende dat de verwijzing naar de lex fori leidt tot forum shopping en de toepasse-
lijkheid van een rechtsstelsel met weinig aanknopingswaarde. Zij stellen daartoe dat
partijen noodzakelijkerwijs altijd enige band met de lex fori hebben omdat anders
de rechter niet bevoegd zou zijn geweest te oordelen over de aansprakelijkheid voor
de aanraking. Zij voeren daartoe aan:144

‘Wenn der Beklagte dort (in de forumstaat WV) nicht seinem Sitz hat, so hat er doch
immerhin wirtschaftliche Beziehungen zu diesen Staat, denn sonst würden seine Schiffe
sich nicht in dessen Häfen in die Kette legen lassen. Da der Kläger andererseits den
Gerichtsstand wählt, steht die lex fori also keiner der beiden Seiten gänzlich fern.’

In de Nederlandse rechtspraak145 voor de inwerkingtreding van de Wet conflicten-
recht zeerecht werd, indien het Brussels Aanvaringsverdrag niet toepasselijk was, op

140 CMI Rio de Janeiro 30 september 1977.
141 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 13 MvT.
142 Roth en Plett 1978, p. 691-693.
143 Roth en Plett 1978, p. 692.
144 Roth en Plett, 1978, p. 693.
145 Zie A-G Franx in zijn conclusie bij HR 16 maart 1979, S&S 1979, NJ 1979, 540 (Brielle/Free

Enterprise); W.E. Haak 1988, p. 644.
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aanraking op volle zee in de eerste plaats het recht van de gemeenschappelijke vlag
toegepast. Bij registratie in een ‘goedkope vlag’ land kon reden bestaan hiervan af
te wijken. Bij een aanvaring tussen schepen met verschillende vlaggen werd ofwel
de lex fori146 ofwel het nauwst verbonden recht147 toegepast. In de zaak Vincent/
Studlafloss148 was sprake van een aanvaring op volle zee tussen een IJslands en
een Nederlands schip. IJsland is geen partij bij het Aanvaringsverdrag. De Nederlandse
rechter concludeerde tot toepassing van Nederlands recht. De rechter baseerde de
toepassing van Nederlands recht op een aantal argumenten. Vastgesteld werd eerst
dat ter plaatse van de aanvaring geen nationaal recht geldt. Vervolgens wijst de rechter
op de omstandigheden dat een van de schepen van een Nederlandse rederij is en dat
partijen een forumkeuze voor de Nederlandse rechter hebben gedaan. De rechtbank
past dan Nederlands recht toe op grond van deze feiten en voegt daaraan toe dat geen
doorslaggevende aanknopingspunten voor toepassing van het nationale recht van een
niet-verdragsstaat bestaan. In andere uitspraken149 worden eveneens omstandigheden
genoemd als de nationaliteit van de partijen en de betrokken schepen, de plaats van
het ongeval en de plaats waar het schip is gerepareerd na de aanvaring.

Samengevat heeft de toepasselijkheid van de lex fori op de aansprakelijkheid voor
aanraking tussen schepen op volle zee als grote voordeel dat het eenvoudig door de
rechter toe te passen is. De rechter hoeft niet allerlei omstandigheden tegen elkaar
af te wegen of te bepalen waar partijen zijn gevestigd of welke nationaliteit zij hebben.
Daarnaast biedt de lex fori het voordeel dat de rechter hetzelfde recht kan toepassen
op alle vorderingen die uit een aanvaring voortvloeien en waarover hij bevoegd is
een oordeel te geven. Tot slot gelden als argumenten voor de lex fori dat partijen reeds
voordat het proces begint een inschatting kunnen maken van hun positie.

Veelgehoorde bezwaren tegen de toepassing van de lex fori in het algemeen zijn
dat deze conflictregel geen rekening houdt met de internationale aard van een rechts-
verhouding, dat het de mogelijkheid biedt tot forumshopping en dat als gevolg daarvan
het toepasselijke recht mogelijk geen band heeft met het geschil. De mogelijkheid
van forumshopping is groot als gevolg van art. 7 lid 1 sub d van het Brussels beslag-
verdrag van 1952. Op grond van die bepaling is een rechter bevoegd te oordelen over
een aanvaringszaak indien binnen zijn jurisdictie beslag is gelegd op het gedaagde

146 Rb. Rotterdam 8 april 1969, S&S 1969, 50 (Torrey Canyon); Rb. Amsterdam 29 februari 1984, S&S
1984,108 (Kiel BX794/Onderneming I SCH90).

147 Hof Den Haag 24 juni 1966, S&S 1966, 81, NJ 1967, 54 (Majorian/Gloria); Hof Den Haag 11 mei
1978, S&S 1979, 41 (Cornelia Wilhelmina TX 35, Panter); HR 26 mei 1978, S&S 1978, 615
Gaasterdijk/Zuidpool; HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Brielle/Free Enterprise V);
Hof Den Haag 12 februari 1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry); Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S
1991, 17 (Vinca Gorthon); Rb. Rotterdam 9 maart 1990, S&S 1992,51 (Vincent/Studlafoss).

148 Rb. Rotterdam 8 maart 1990, S&S 1992, 51 (Vincent/Studlafloss).
149 Hof Den Haag 24 juni 1966, S&S 1966, 81, NJ 1967, 54 (Majorian/Gloria); Hof Den Haag 11 mei

1978, S&S 1979, 41 (Cornelia Wilhelmina TX 35, Panter); HR 26 mei 1978, S&S 1978, 615
Gaasterdijk/Zuidpool; HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Brielle/Free Enterprise V);
Hof Den Haag 12 februari 1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry); Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S
1991, 17 (Vinca Gorthon).
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schip. Omdat een schip vele verschillende havens aandoet waarmee het vaak geen
nauwe band heeft, garandeert de toepasselijkheid van de lex fori op aanvaringen op
volle zee niet dat een nauw betrokken rechtsstelsel wordt toegepast op de aansprake-
lijkheid uit aanvaring op volle zee.

Hieronder wordt daarom onderzocht of er een conflictregel ontworpen kan worden
die beter voldoet dan de verwijzingsregel die de lex fori als toepasselijk recht aanwijst
op aanraking tussen schepen met verschillende registratie op volle zee. Onderzocht
wordt of een conflictregel die verwijst naar de lex registrationis van een van de
betrokken schepen, naar de vestigingsplaats van de gedaagde scheepseigenaar, naar
de vestigingsplaats van de eisende partij of naar het nauwst verbonden recht een
oplossing zou kunnen bieden. Indien een dergelijke alternatieve conflictregel universeel
zou gelden, zou het voor de uitkomst van het geschil niet uitmaken waar een aan-
varingszaak aanhangig wordt gemaakt.

2.4.4 Alternatieven voor toepassing van de lex fori op aanvaringen op volle zee

Lex registrationis
Sommige schrijvers150 pleiten ervoor de lex registrationis toe te passen op onrecht-
matige daden op volle zee. De enkele verwijzing naar de lex registrationis is onvol-
doende duidelijk omdat bij een aanraking tussen schepen verschillende schepen zijn
betrokken. Indien de lex registrationis als toepasselijk recht wordt aangewezen, moet
daarbij daarom ook worden aangegeven van welk schip de registratie doorslaggevend
is. De Boer151 stelt voor het recht van de gelaedeerde toe te passen in de vorm van
het recht van de vlag van het aangevaren schip, of het recht van de woonplaats van
een opvarende. Von Hoffmann152 stelt voor in beginsel het recht van het schuldige
schip toe te passen met een mogelijkheid voor het geschade schip om in plaats van
dat recht te kiezen voor het recht van het geschade schip. Hij stelt daartoe:

‘Eine einseitige Anknüpfung an das Heimatrecht des schädigenden oder des geschädigten
Schiffes erscheint unangemessen. Eine Anknüpfung an das Heimatrecht des Schädigersschif-
fes begünstigt inbesondere jene Schiffe, die einem sogenannten “Billigflaggenland” an-
gehören. Die Maßgeblichkeit des Heimatrechts des geschädigten Schiffes führt zu einer
einseitigen Betonung des Rechtsgüterschutzes. Die beiden Zwecke des Deliktsrecht –
Verhaltungssteuerung und Rechtsgüterschutz – erfordern eine Berücksichtigung beider
betroffenen Rechtsordnungen. Ebenso wie in den Fällen des Auseinanderfallens von
Handlungs- und Erfolgsort ist auch hier der Gedanke des Übiquitätsprinzips heranzuziehen.

150 Onder meer: Hogerzeil 1888, p. 69-70; Dubbink 1947, p. 98; Jessurun d’Oliveira 1971, p. 215.
151 De Boer 1982, p. 54-55.
152 Von Hoffmann 2001, nr. 225, p. 453. Indien dit voorstel van Von Hoffmann in het Nederlandse

conflictenrecht ingepast zou worden, zou naar analogie met art. 3 lid 2 WCOD, in beginsel reeds
het recht van het eisende schip toepasselijk zijn in plaats van het recht van het gedaagde schip.
Ingeval van een meervoudige locus wordt namelijk in het Nederlandse conflictenrecht voor de
onrechtmatige daad het Erfolgsort in plaats van het recht het Handlungsort doorslaggevend geacht.
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Anwendbar is danach in Analogie zu art. 40 Absatz 1 EGBGB das Heimatrecht des schuldi-
gen Schiffes; der Geschädigte kan indes für das Heimatrecht des geschädigte Schiffes
optieren. Ist an beiden Schiffen Schaden entstanden, so ist der geschilderte Regelungsmecha-
nismus für jeden der beiden Geschädigten gesondert anzuwenden.’153

Mijns inziens zou hier in plaats van schuldige en geschade schip gesproken moeten
worden van eisend schip en gedaagd schip. Pas na toepassing van de regels voor de
aansprakelijkheid uit aanvaring weet men immers pas welk schip schuldig is of welke
schepen schuldig zijn en voor welk deel. Toepassing van het recht van het schuldige
schip leidt daarnaast tot problemen indien sprake is van wederzijdse schuld van
partijen.

De toepassing van de lex registrationis van het gedaagde schip heeft als voordeel
dat het een duidelijke aanknopingsfactor biedt. Via databases op internet is tegenwoor-
dig eenvoudig na te gaan in welke staat een schip ten tijde van de aanvaring was
geregistreerd. Tegenover dit voordeel van praktische aard staan echter een aantal
nadelen. In de eerste plaats leidt de toepassing van de lex registrationis van het
gedaagde schip in veel gevallen niet tot een toepasselijk recht waarmee de eiser een
nauwe band heeft. De positie van de geschade personen is in dat geval voor hen
onzeker omdat zij de inhoud van het aansprakelijkheidsrecht van de staat waar het
gedaagde schip is geregistreerd niet zullen kennen. Tegen de toepassing van de lex
registrationis van het eisende schip gelden dezelfde bezwaren als tegen de toepassing
van de lex registrationis van het gedaagde schip. Naast een gebrek aan aanknopings-
waarde voor de gedaagden leidt, tast dit recht de rechtszekerheid van de scheepseige-
naar van het gedaagde schip aan. Bij de toepasselijkheid van de lex registrationis van
het eisende schip is het mogelijk dat zelfs na het ontstaan van het geschil partijen
geen inschatting kunnen maken van hun positie doordat men niet weet hoe de Neder-
landse rechter het aansprakelijkheidsrecht van, laten we zeggen, Vanuatu of de Mar-
shall Eilanden zal interpreteren. Voorgesteld zou kunnen worden dat in beginsel de
lex registrationis van het eisende schip toepasselijk dient te zijn maar dat ingeval van
gebrek aan enige band van de vlaggenstaat met het schip in plaats daarvan het naar
alle omstandigheden nauwst verbonden recht of de lex fori toepasselijk is. Ik zou een
dergelijk voorstel willen verwerpen omdat de rechter in dat geval wordt gedwongen
een antwoord te geven op de zeer politieke en gevoelige vraag welke staten zogenaam-
de ‘goedkope vlag’ landen zijn. 154

De toepassing van het recht van de vestigingsplaats van de eisende partij(en),
bijvoorbeeld van de scheepseigenaar, de ladingbelanghebbenden of de passagiers,
heeft weliswaar grote aanknopingswaarde voor de eisende partij maar voor de gedaagde
scheepseigenaar geldt dat juist niet. De toepassing van het recht van de gelaedeerden
heeft daarnaast als nadeel dat de kans bestaat dat op de vele verschillende vorderingen
die uit een aanraking kunnen ontstaan elk een ander recht moet worden toegepast.

153 Zie paragraaf 4.4.2.2.
154 Opgemerkt dient te worden dat de rechter in het ondernemingsrecht en het belastingrecht vergelijkbare

vragen moet beantwoorden bij de beslissing of door de ‘corporate veil’ heengekeken moet worden.
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Hieronder zal worden onderzocht of toepassing van het naar alle omstandigheden
nauwst verbonden recht een beter alternatief voor de lex fori biedt dan de lex registra-
tionis.

Het naar alle omstandigheden nauwst verbonden recht
Zowel in de literatuur155 als in de jurisprudentie156 wordt de mogelijkheid genoemd
om het toepasselijke recht te bepalen aan de hand van alle omstandigheden van het
geval. Gezocht wordt naar de rechtssfeer waar de aanvaring thuishoort. Tetley157

is een van de schrijvers die deze toepasselijkheid van het nauwst verbonden recht
verkiest boven de lex loci delicti, de lex fori of de lex registrationis. Hij stelt daartoe:

‘No single conflict rule can apply in every case to torts/delicts on the High Seas or in
territorial waters and to ship collisions or similar events, be it the law of the flag, the lex
loci delicti, the law of the forum, or variations of the double actionability rule.(…)
The rigid, mechanical conflict rules of the past, as applied to ship collisions and tort/delict
at sea, also fails to recognize that such casualties give rise to a number of legal issues
apart from the question of liability of the vessels for the collision itself, each of which issues
may have its own proper law. (… Overlooking this multiplicity of problems,) traditional
conflict rules permit the application of only one or, at most, two laws, instead of determining
the properly applicable law of each of these distinct issues. (…) Rather than apply one-of-a-
kind rules in tort/delicts at sea and in collisions, one should look at all the contacts and
employ them in a consistent methodology, to arrive at the properly applicable law.’

In de Nederlandse jurisprudentie is deze methode van het nauwst verbonden recht
wel gehanteerd.158 In de zaak Brielle/Free Enterprise159 oordeelde de Hoge Raad
bijvoorbeeld:

‘De door de Rechtbank aan haar oordeel op dit punt ten grondslag gelegde omstandigheden
– te weten dat het hier gaat om een aanvaring in volle zee, waarbij alleen de bij die
aanvaring betrokken Nederlandse mijnenveger in Nederland is gerepareerd voor rekening
van den Nederlandse Staat – wettigen de conclusie dat de vraag of de vordering van de
Staat ter zake van de aanvaring verjaard is, beheerst wordt door Nederlands recht.’

Bij het zoeken naar het nauwst verbonden recht werd acht geslagen op omstandigheden
als de nationaliteit van partijen, de nationaliteit van het schip, de plaats van de aanva-

155 Zie onder meer: Korthals Altes 1967, p. 938 ev.; A-G Franx in zijn conclusie bij 16 maart 1979,
S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Townsend/Brielle) en Tetley 1994, p. 39-43; 459; 472; 500.

156 HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615; HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Townsend/Brielle);
Rb. Rotterdam 9 maart 1990, S&S 1992/51 (Vincent/Studlafoss).

157 Tetley 1994, p. 471-472.
158 HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615; HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Townsend/Brielle);

Rb. Rotterdam 9 maart 1990, S&S 1992/51 (Vincent/Studlafoss), het betrof hier in het Nederlands
recht opgenomen regels van het Brussels Aanvaringsverdrag.

159 HR 16 maart 1979, S&S 1979, 63, NJ 1979, 540 (Townsend/Brielle).
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ring (in de buurt van welk territoriaal water het ongeval plaatsvindt), de nationaliteit
van de geschade personen en de plaats waar de reparatie werd verricht.

Na de inwerkingtreding van de Algemene Bepalingen van IPR zoals die zullen worden
neergelegd in Boek 10 BW zal op grond van art. 11 van de die Algemene Bepalingen
een algemene exceptie gaan gelden.160 Deze exceptie luidt:

‘1. Het recht dat is aangewezen door een wettelijke regel die berust op een veronderstelde
nauwe band met dat recht, blijft bij uitzondering buiten toepassing, indien, gelet op alle
omstandigheden van het geval, kennelijk de in die regel veronderstelde nauwe band slechts
in zeer geringe mate bestaat, en met een ander recht een veel nauwere band bestaat. In
dat geval dient dat andere recht te worden toegepast.
2. Het eerste lid is niet van toepassing in geval van een geldige rechtskeuze van partijen.’

Allereerst dient te worden opgemerkt dat deze exceptie alleen gehanteerd zal kunnen
worden voorzover dat niet in strijd is met internationale conflictenrechtelijke regelingen
waar Nederland aan is gebonden. In de Verordening Rome II is bijvoorbeeld een eigen
regeling opgenomen op grond waarvan in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken
van de hoofdregel indien een andere staat duidelijk veel nauwer is verbonden met
de situatie. Indien in een gegeven geval op grond van Rome II niet van de hoofdregel
kan worden afgeweken, kan niet alsnog van de hoofdregel van Rome II worden
afgeweken op grond van art. 11 van de algemene bepalingen van de Wet IPR.

Het voor de hand liggende voordeel van de toepassing van het naar alle omstandig-
heden nauwst verbonden recht is dat er een nauwe band bestaat tussen het geschil
en het daarop toepasselijke aansprakelijkheidsrecht. Mijns inziens is het goed dat er
straks gebruik kan worden gemaakt van deze exceptie in gevallen dat er een veel
nauwer verbonden recht is dan het recht dat ingevolge de objectieve conflictregels
toepasselijk is. Het verdient mijns inziens echter geen aanbeveling deze exceptie tot
hoofdregel te maken. De toepassing van het nauwst verbonden recht als hoofdregel
kent namelijk een aantal nadelen. In de eerste plaats kan het nauwst verbonden recht
per vordering verschillen. De rechter zou in dat geval op iedere passagiersclaim en
iedere ladingclaim een ander recht moeten toepassen. In de tweede plaats kunnen
partijen ook na het ontstaan van het geschil geen inschatting maken van hun positie
omdat zij niet weten aan welke factoren de rechter de meeste waarde zal hechten bij
de bepaling van het nauwst verbonden recht. De toepassing van het nauwst verbonden
recht blijft een beetje ‘natte vingerwerk’. De duidelijkheid en rechtszekerheid zijn
er daarom mee gediend om de verwijzing naar het nauwst verbonden recht als exceptie
te hanteren in plaats van als hoofdregel.

160 Zie het rapport van de Staatscommissie voor het IPR van 1 juni 2002.
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2.4.5 Waardering van de inhoud van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Ten aanzien van de conflictregels voor aanraking tussen schepen in art. 7 Wet conflic-
tenrecht zeerecht ben ik van oordeel dat deze voldoen. De toepasselijkheid van het
recht van de gemeenschappelijke 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
verschillende 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 conflicten-
recht voor aanvaring van andere staten en met het Nederlandse conflictenrecht voor
de onrechtmatige 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 toegepast. 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 nauwst verbonden
recht wanneer die wordt vormgegeven als hoofdregel niet voldoet aan de behoefte
aan duidelijkheid en rechtszekerheid, luidt de conclusie dat de toepassing van de lex
fori op aanvaringen op volle zee de voorkeur verdient. De conflictregel uit art. 7 voor
aanvaringen op volle zee voldoet.





3 Eenvormig recht en conflictregels voor externe
onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen
schepen

3.1 Inleiding

Naast aanraking tussen schepen kan met het schip ook op andere wijzen schade worden
aangericht buiten boord. Voorbeelden van dergelijke schade zijn vervuiling doordat
het schip olie uit de bunkers lekt of de kosten die door een staat worden gemaakt
om verloren lading op te ruimen. Voorts kan het schip grote schade aanrichten als
het in een haven explodeert of vlak voor de kust zinkt en daardoor het scheepvaartver-
keer en het milieu in gevaar brengt. Deze externe onrechtmatige daden vallen niet
onder het toepassingsgebied van het Brussels Aanvaringsverdrag.1 De vraag rijst of
voor deze externe onrechtmatige daden internationaal eenvormige regels gelden uit
een ander verdrag. Indien dat niet (volledig) het geval is, dient vervolgens de vraag
gesteld te worden welk nationaal recht de aansprakelijkheid dan beheerst. Ter beant-
woording van deze vraag wordt onderzocht of er bijzondere conflictregels gelden voor:
a. olievervuiling
b. schade door gevaarlijke stoffen anders dan door olievervuiling
c. wrak- en ladingopruimingskosten

3.2 Schade door olievervuiling

3.2.1 Inleiding

Nederland is partij bij de ‘International Convention on Civil Liability for Oil Pollution
Damage’ van 1992 (CLC-verdrag)2 waarin eenvormige regels zijn neergelegd voor
de aansprakelijkheid voor olievervuiling door zeeschepen.3 De regeling is voor Neder-

1 Zie paragraaf 2.2.2.
2 International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on

Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992, Trb.
1994, 229. Zie voor de tekst van het Verdrag ook: International Transport Treaties.

3 Zie over dit verdrag onder meer: www.imo.org; Bierbooms en Brans 1993, p. 85-91; Brans, 1994,
p. 61-67 en 85-91; Cleton 1994, p. 286-300; De la Rue en Anderson 1998; K.F. Haak 1999, p. 63-70;
Anderson en De la Rue 2001, p. 1-60; Baughen 2004, p. 335-341; 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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land neergelegd in de Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen.4 Het CLC-verdrag
geeft eenvormige regels voor de aansprakelijkheid voor schade door olievervuiling
door olietankers. Het CLC-verdrag kanaliseert deze aansprakelijkheid naar de eigenaar
van het schip.5 De eigenaar is risicoaansprakelijk maar daartegenover staat dat hij
zijn aansprakelijkheid kan beperken tot een bedrag afhankelijk van de scheeps-
tonnage.6 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-verdrag7 waarbij Nederland ook partij is.

Hierna wordt allereerst het toepassingsgebied van de eenvormige regels uit het
CLC-verdrag geanalyseerd. Uit deze analyse zal blijken dat niet alle situaties waarin
olie schade veroorzaakt, worden beheerst door het eenvormige recht uit het CLC-
verdrag. Voor die situaties zal men derhalve aan de hand van het conflictregels het
toepasselijke recht moeten vaststellen.

4 Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen. Stb. 1975, 321 laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 september
1996, Stb. 1996, 461, inwerkingtreding van wijziging per 15 november 1997, Stb. 1997, 167. Het
CLC-verdrag heeft rechtstreekse werking maar is desondanks ook in een Nederlandse wet neergelegd
om de Verdragsregeling inhoudelijk al te kunnen toepassen voordat het Verdrag in werking trad.
Kamerstukken II 1972/73, 12 289, nr. 3, p. 1 (MvT bij de Uitvoeringswet) (Uitvoering van het op
29 november 1969 te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aanspra-
kelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, met Bijlage (Trb. 1970, 196) alsmede de
regeling van de aansprakelijkheid in overeenstemming met dat Verdrag (Wet Aansprakelijkheid
Olietankschepen)). In deze Memorie van Toelichting is gesteld: ‘Het Verdrag bevat merendeels
bepalingen, welke naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden en de tussenkomst van de wetgever
zou, indien de inwerkingtreding van het Verdrag zou worden afgewacht, beperkt kunnen blijven
tot onderwerpen met betrekking tot de verzekeringsplicht, welke in de nationale sfeer uitvoering
behoeven. Nu met die inwerkingtreding waarschijnlijk nog geruime tijd zal zijn gemoeid, acht de
Regering, gelet op de urgentie welke bestaat ten aanzien van de door het Verdrag in de rechtspositie
van de benadeelde te brengen verbeteringen, het wenselijk dat de inhoud van het Verdrag in een
nationale wet wordt overgenomen en dat de regels betreffende de aansprakelijkheid zo spoedig
mogelijk nadat het ontwerp tot wet zal zijn verheven, in werking treden. Op deze manier wordt een
begin gemaakt met de aanvaarding van het Verdragsregime.’

5 Art. 3 CLC-verdrag.
6 Art. 5 CLC-verdrag. Zie ook deel III.
7 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 Kamerstukken I 2004/05, 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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3.2.2 Toepasselijkheid van het CLC-verdrag

Formeel toepassingsgebied van het CLC-verdrag
Het CLC-verdrag is niet alleen van toepassing op schepen die teboek staan in verdrags-
staten maar ook op olievervuiling die zich voordoet in het verdragsgebied door een
schip dat niet is geregistreerd in een verdragsstaat. De nationaliteit, woonplaats of
vestigingsplaats van de veroorzaker van de vervuiling doet voor de toepasselijkheid
van het CLC-verdrag niet ter zake.8

Materieel toepassingsgebied van het CLC-verdrag
Het materieel toepassingsgebied van het CLC-verdrag blijkt uit art. II en III en de
definities uit art. I van het CLC-verdrag. In art. II is vastgesteld:

‘Dit Verdrag is uitsluitend van toepassing op:
a. schade door verontreiniging veroorzaakt:
1. op het grondgebied, de territoriale zee daaronder begrepen, van een Verdragsluitende
Staat, en
2. binnen de exclusieve economische zone van een verdragsluitende Staat (…).
b. preventieve maatregelen, waar ook genomen, ter voorkoming of ter beperking van
zodanige schade.’

Uit dit artikel vloeit voort dat voor de toepassing van het CLC-verdrag is vereist dat
de schade heeft plaatsgevonden binnen het territoir dan wel in de Exclusieve Econo-
mische Zone (EEZ) van een Verdragsstaat. Het CLC-verdrag verstaat onder de term
‘schade door verontreiniging’9:

‘a. verlies of schade buiten het schip veroorzaakt door bevuiling ten gevolge van het
ontsnappen of doen wegvloeien van olie uit het schip, waar zulk ontsnappen of doen
wegvloeien ook mag plaatsvinden, met dien verstande dat vergoeding voor andere schade
aan het milieu dan winstderving ten gevolge van deze schade wordt beperkt tot de kosten
van redelijke maatregelen tot herstel die daadwerkelijk worden ondernomen of zullen worden
ondernomen.
b. de kosten van preventieve maatregelen alsmede van verlies of schade veroorzaakt door
die maatregelen.’

Uit dit artikel blijkt dat oliebevuiling van zaken onder de term schade door verontreini-
ging valt. Daarnaast zijn ook de kosten die zijn gemaakt ter preventie van vervuiling
en ter herstel van het milieu als schade door verontreiniging in de zin van het CLC-
verdrag aan te merken. De vergoeding voor andere schade aan het milieu dan winst-
derving ten gevolge van deze schade wordt beperkt tot de kosten van redelijke maat-

8 The International Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared
by the Secretariat of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 1; te
raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

9 Art. I lid 6 CLC. Zie: Jacobsson en Trotz 1986, p. 467-491.
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regelen tot herstel die daadwerkelijk worden ondernomen of zullen worden onder-
nomen.10 Onder de aansprakelijkheidsregeling van het CLC-verdrag valt niet schade
aan zaken of letsel aan personen anders dan door verontreiniging, bijvoorbeeld doordat
een olietanker tegen een havenwerk is aangevaren of schade doordat het schip de
toegang tot de haven een tijd stremt. Ook schade door brand of explosie wordt niet
door het CLC-verdrag beheerst.11 Het terrein dat het CLC-verdrag beslaat is voorts
onder meer beperkt door de definitie die aan het begrip ‘schip’ is gegeven. Het CLC-
verdrag beslaat alleen de vervuiling door de lading of de bunkers van geladen, en
soms ook uit ongeladen, schepen die gebouwd zijn of aangepast zijn om olie als lading
te vervoeren. Schade door olie uit de bunkers van een ander type schip dan bedoeld
in het CLC-verdrag valt niet onder het CLC-verdrag. Het verdrag dekt alleen vervuiling
door ‘non-persistent’ olie oftewel moeilijk afbreekbare olie; vervuiling door lichte
diesel of kerosine valt bijvoorbeeld niet onder het CLC-verdrag. Eenvormige regels
voor vervuilingsschade door bunkerolie zijn neergelegd in het Bunkers-verdrag van
2001.12

3.2.3 De International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution
Damage, 2001 (Bunkers-verdrag)

Het Bunkers-verdrag13 is gesloten op 23 maart 2001. De conventie is echter nog
niet in werking getreden. Nederland heeft het verdrag (nog) niet geratificeerd. Het
Bunkers-verdrag is toepasselijk op schade veroorzaakt in het territoir, waaronder
begrepen de territoriale zee, en de EEZ van een verdragsluitende staat. Het Bunkers-
verdrag beslaat, net als het CLC-verdrag, alleen schade door vervuiling.14 Het Bun-
kers-verdrag heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor vervuiling door de bunker-
olie, dat wil zeggen door de brandstof, van een zeeschip. Het verdrag is ontworpen
omdat de aansprakelijkheid voor schade door bunkerolie afkomstig van schepen anders
dan tankers nog niet onder een verdrag viel. Belangrijk is dat het Bunkers-verdrag,
evenals het CLC-verdrag, alleen ziet op de aansprakelijkheid voor schade door vervui-
ling. De aansprakelijkheid voor schade door brand of explosie van bunkerolie valt
dus niet onder het Bunkers-verdrag.

10 Bierbooms en Brans 1993, p. 85-91; Jacobsson 1993, p. 43; Brans 1994, p. 61; The International
Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared by the Secretariat
of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 1-2, te raadplegen via
www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

11 In tegenstelling tot de HNS Conventie die dergelijke schade wel omvat. Indien de HNS Conventie
in werking treedt valt schade doordat olie in brand is gevlogen dus onder de HNS Conventie en
niet meer onder de LLMC.

12 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001. Zie voor de
tekst van dit Verdrag: InternationalTransport Treaties. Zie over dit Verdrag onder meer: Chao Wu,
2002, p. 554 – 567; Baughen 2004, p. 343-344; Tsimplis 2005, p. 83-100.

13 Zie voor de tekst van dit verdrag onder meer http://www.austlii.edu.au; geraadpleegd in augustus
2005. Zie ook: International Transport Treaties.

14 Art. 1 lid 9 Bunkers-verdrag.
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3.2.4 Tussenbalans met betrekking tot olievervuiling

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. 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. Daarnaast is het CLC-verdrag niet toepasselijk op
olievervuiling door bunkers van schepen die geen olietankers als bedoeld in het verdrag
zijn.

In de tweede plaats regelt het CLC-verdrag niet de aansprakelijkheid van alle
betrokken personen. Het CLC-verdrag kanaliseert de aansprakelijkheid naar de eigenaar
van het schip. Daarnaast verbiedt het CLC-verdrag om een vordering uit olievervuiling
in te stellen tegen onder meer de bemanning, de loods, berger of de rompbevrachter.
Het CLC-verdrag verbiedt echter niet om een vordering in te stellen tegen onder meer
het classificatiebureau van het lekkende schip. De vraag of deze persoon aansprakelijk
gesteld kan worden, moet daarom beoordeeld worden naar een nationaal recht. Natio-
naal recht is eveneens van belang voor de situatie dat de op grond van het CLC-
verdrag aansprakelijke scheepseigenaar zijn schade vervolgens wil verhalen op der-
den.15 Onderzocht wordt in hoeverre bijzondere conflictregels bestaan voor deze
onderwerpen. Welk nationaal recht toepasselijk is op de door het CLC-verdrag on-
beantwoorde vragen, wordt aangewezen door de conflictregels van het aangezochte
forum. Het Nederlandse conflictenrecht kent geen bijzondere conflictregel voor
olievervuiling zodat de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad gehanteerd
moeten worden. Het is zeer de vraag of deze algemene regels voldoen voor toepassing
op een specifieke onrechtmatige daad als olievervuiling op volle zee.

3.3 Schade door gevaarlijke stoffen anders dan door olievervuiling

3.3.1 Inleiding

Op dit moment bestaan er nog geen eenvormige regels voor de aansprakelijkheid voor
schade door gevaarlijke stoffen anders dan olie als bedoeld in het CLC-verdrag. Het
daartoe ontworpen Hazardous and Noxious Substances (HNS) verdrag16 uit 1996

15 The International Regime for Compensation for Oil Pollution damage. Explanatory Note prepared
by the Secretariat of the International Oil Pollution Compensation Funds, mei 2005, p. 2-3; te
raadplegen via www.iopcfund.org en www.imo.org, geraadpleegd in juni 2005.

16 International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, Londen, 3 mei 1996, Trb. 2002, 222.
Zie voor de tekst van het Verdrag ook: International Transport Treaties.



232 3 – Externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen

is namelijk nog niet in werking getreden.17 Omdat de verwachting is dat dit verdrag
wel in werking zal treden en verwacht wordt dat Nederland partij wordt bij het verdrag,
wordt het toepassingsgebied en de inhoud van het verdrag hier wel geanalyseerd.18

Deze analyse wordt gemaakt om te weten te komen of de eenvormige regels uit het
verdrag alle vragen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor HNS-schade beant-
woordt of dat een rol blijft weggelegd voor een door het conflictenrecht aan te wijzen
nationaal recht. Onderzocht wordt of het HNS-verdrag ook een bijzondere conflictregel
geeft.

Op dit moment wordt door het ontbreken van bijzondere conflictregels op dit
terrein het toepasselijke nationale recht aangewezen door de algemene conflictregels
voor de onrechtmatige daad zoals neergelegd in de WCOD. Evenals ten aanzien van
olievervuiling is het mijns inziens hier zeer de vraag of deze algemene conflictregels
zich wel lenen voor toepassing op schade door gevaarlijke stoffen die worden vervoerd
over zee.

3.3.2 Toepasselijkheid van het HNS-verdrag

Formeel toepassingsgebied van het HNS-verdrag
Het HNS-verdrag is niet alleen van toepassing tussen verdragsstaten maar ook op
HNS-schade die is veroorzaakt door een schip dat niet teboek staat in een verdrags-
staat. De nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van de veroorzaker van de schade
doet voor de toepasselijkheid van het HNS-verdrag niet ter zake.

Materieel toepassingsgebied van het HNS-verdrag
Het HNS-verdrag kent een beperkt territoriaal en materieel toepassingsgebied. In art.
3 van het HNS-verdrag is gesteld:

‘This Convention shall apply exclusively:
(a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party;
(b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone
of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has
not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that
State determined by that State in accordance with international law and extending not more
than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea
is measured;
(c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside
the territory, including the territorial sea, of any State, if this damage has been caused

17 Zie over dit Verdrag onder meer: www.imo.org; IBC Legal Studies and Services Ltd., The Transpor-
tation of Hazardous cargoes by Sea, Conference Documentation, Londen 22 maart 1993; Bauw
1997, p. 63; Göransson 1997, p. 249-270; Oosterveen 1997, p. 423; Rengifo 1997, p. 191-197; Kolff
1999; Griggs en Williams 1996; Kolff-Hill 2001, p. 177-181; Baughen 2004, p. 345-348.

18 De Europese Raad heeft bij besluit van 18 november 2002 (2002/971/EC) de EU-lidstaten verzocht
de HNS Conventie te ratificeren, zo mogelijk voor 30 juni 2006.
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by a substance carried on board a ship registered in a State Party or, in the case of an
unregistered ship, on board a ship entitled to fly the flag of a State Party; and
(d) to preventive measures, wherever taken.’

Uit dit artikel blijkt dat het toepassingsgebied van het verdrag geografisch in bepaalde
opzichten is beperkt. Het verdrag is alleen toepasselijk op:19

a. iedere schade veroorzaakt binnen het territoir (waaronder begrepen de territoriale
zee) van een verdragsstaat;

b. schade door aantasting van het milieu in de EEZ20 van een verdragsstaat;
c. schade, anders dan aantasting van het milieu, veroorzaakt buiten het grondgebied,

met inbegrip van de territoriale zee, van enige staat, indien deze schade is veroor-
zaakt door een stof vervoerd aan boord van een schip dat in een verdragsstaat
is geregistreerd of onder de vlag van een verdragsstaat vaart;21

d. preventieve maatregelen, ongeacht waar die zijn genomen.

Welke stoffen onder Hazardous and Noxious Substances moeten verstaan blijkt uit
art. 1 lid 5 van het verdrag.22 Schade wordt in het HNS-verdrag gedefinieerd als23:

19 Art. 3 HNS Convention.
20 Indien geen EEZ is ingesteld, geldt het Verdrag in een met een EEZ gelijkgesteld gebied.
21 Denk aan schade die op volle zee wordt veroorzaakt door als lading vervoerde gevaarlijke stoffen,

bijvoorbeeld aan boord van andere schepen.
22 Art. 1 lid 5 HNS Convention. In dit artikellid is gesteld: a) any substances, materials and articles

carried on board a ship as cargo, referred to in (i) to (vii) below:
(i) oils carried in bulk listed in appendix I of Annex I to the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto,
as amended;
(ii) noxious liquid substances carried in bulk referred to in appendix II of Annex II to the Inter-
national Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto, as amended, and those substances and mixtures provisionally categorized
as falling in pollution category A, B, C or D in accordance with regulation 3(4) of the said Annex
II;
(iii) dangerous liquid substances carried in bulk listed in Chapter 17 of the International Code for
the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1983, as amended,
and the dangerous products for which the preliminary suitable conditions for the carriage have
been prescribed by the Administration and port administrations involved in accordance with
paragraph 1.1.3 of the Code;
(iv) dangerous, hazardous and harmful substances, materials and articles in packaged form covered
by the International Maritime Dangerous Goods Code, as amended;
(v) liquefied gases as listed in Chapter 19 of the International Code for the Construction and
Equipment of Ships carrying Liquefied Gases in Bulk, 1983, as amended, and the products for which
preliminary suitable conditions for the carriage have been prescribed by the Administration and
port administrations involved in accordance with paragraph 1.1.6 of the Code;
(vi) liquid substances carried in bulk with a flashpoint not exceeding 60deg.C (measured by a closed
cup test);
(vii) solid bulk materials possessing chemical hazards covered by appendix B of the Code of Safe
Practice for Solid Bulk Cargoes, as amended, to the extent that these substances are also subject to
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‘(a) loss of life or personal injury on board or outside the ship carrying the hazardous
and noxious substances caused by those substances;
(b) loss of or damage to property outside the ship carrying the hazardous and noxious
substances caused by those substances;
(c) loss or damage by contamination of the environment caused by the hazardous and
noxious substances, provided that compensation for impairment of the environment other
than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures
of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
(d) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive
measures.’

Uit deze artikelen blijkt dat het HNS-verdrag niet toepasselijk is op alle vormen van
schade door gevaarlijke stoffen. Het verdrag is bijvoorbeeld niet toepasselijk op:
- schade door olievervuiling zoals omschreven in het CLC-verdrag. Zelfs als geen

vergoeding van schade door vervuiling op grond van het CLC-verdrag wordt
verkregen, kan niet op het HNS-verdrag worden teruggevallen voor de vergoeding
van dergelijke schade;24

- schade veroorzaakt door radioactief materiaal.25

Deze vormen van schade die van toepassing van het HNS-verdrag worden uitgesloten,
vallen echter wel onder de eenvormige regels van andere verdragen waarbij Nederland
ook partij is.26 Het feit dat deze schade niet onder het HNS-verdrag vallen betekent
dus niet dat zij automatisch door nationaal recht worden beheerst. Het HNS-verdrag
omvat niet alleen schade door vervuiling (in tegenstelling tot het CLC-verdrag) maar
ook schade door brand en explosie. Daaronder worden zowel schade aan personen
als aan zaken begrepen. Het HNS-verdrag dekt dus ook door olie veroorzaakte schade,
zoals schade aan zaken of letsel van personen, mits die schade geen schade door
verontreiniging is.

the provisions of the International Maritime Dangerous Goods Code when carried in packaged
form; and
(b) residues from the previous carriage in bulk of substances referred to in (a)(i) to (iii) and (v)
to (vii) above.

23 Art. 1 lid 6 HNS Convention.
24 Art. 4 lid 3 HNS Convention.
25 Art. 4 lid 3 HNS Convention.
26 International Maritime Organization Protocol of 1992 to amend the International Convention on

Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992;
Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960, as amended
by the Additional Protocol of 28th January 1964 and by the Protocol of 16th November 1982;
Convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris Convention of 29 July 1960 on third
Party liability in the field of nuclear energy, as amended by the Additional Protocol of 28 January
1964 and by the Protocol of 16 November 1982; Joint Protocol relating to the application of the
Vienna Convention and the Paris Convention, Wenen, 21 september 1988. De tekst van alle verdragen
is te vinden in International Transport Treaties.
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3.3.3 Tussenbalans met betrekking tot HNS-schade

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
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 staat die geen
partij is bij het HNS-verdrag dient naar nationaal recht te worden beoordeeld. Het
Nederlandse recht kent geen bijzondere conflictregel voor de aanwijzing van het
toepasselijke recht op schade door gevaarlijke stoffen op zee. Het toepasselijke recht
wordt daarom aangewezen door de algemene conflictregels voor de onrechtmatige
daad zoals neergelegd in de WCOD. Mijns inziens is het ook met betrekking tot HNS-
schade zeer de vraag of deze algemene conflictregels wel voldoen aan de eisen die
de bijzondere eigenschappen van het zeeschip stellen aan het conflictenrecht.

3.4 Wrakopruimingskosten en ladingopruimingskosten27

3.4.1 Inleiding

Indien een wrak op de bodem van territoriale wateren ligt, kan de Nederlandse Staat28

de bevoegdheid tot het opruimen van dat wrak ontlenen aan de Wrakkenwet.29 De
bevoegdheid van de kuststaat om een wrak van de bodem van de EEZ op te ruimen,
zal worden geregeld in een ontwerp-Wrakopruimingsverdrag30 dat wordt voorbereid
bij de IMO. De Wrakkenwet is een publiekechtelijke regeling. Uit art. 10 van de
Wrakkenwet volgt dat de Staat voor de vergoeding van de gemaakte opruimingskosten
nog een afzonderlijk beroep moet doen op een privaatrechtelijke wetsbepaling.31

In art. 10 staat:

27 Zie over de rechten van Staten ten opzichte van wrakken onder meer: Nelissen 1997.
28 Zie over de rechten van Staten ten opzichte van wrakken onder meer: Nelissen 1997; Cleton 2002b.

Zie ook: Pres. Rb. Middelburg 21 december 1994, S&S 1995, 63 (Pioner Onegi); Pres. Middelburg
27 februari 1995, S&S 1995, 94 (Pioner Onegi); Hof Den Haag 26 februari 2002, S&S 2002, 60
(Pioner Onegi); Rb. Rotterdam 26 januari 2005, S&S 2005, 78 (Pioner Onegi).

29 Wet van 19 juli 1934 tot vaststelling van bepalingen omtrent de opruiming van vaartuigen en andere
voorwerpen, in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den grond geraakt of in waterkeringen
of andere waterstaatswerken vastgeraakt, Stb. 1934, 401. Deze wet is laatstelijk gewijzigd bij Wet
van 23 december 1993, Stb. 1993, 690.

30 Draft Convention on Wreck Removal. Voor 2007 staat een Diplomatieke Conferentie bij de Inter-
national Maritime Organization (IMO) om het ontwerp-verdrag te laten sluiten. Zie IMO documenten
bij Council 93, november 2004.

31 HR 14 oktober 1994, S&S 1995, 1, NJ 1997, 720 m.nt. MS (Kraan 2).
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‘De kosten, krachtens deze wet gemaakt, komen, voor zooveel zij niet door belanghebbenden
zijn terugbetaald, of uit de opbrengst van het krachtens art. 6 verkochte kunnen worden
gekweten, ten laste van den beheerder, onverminderd diens bevoegdheid om de krachtens
dit artikel te zijnen laste komende kosten te verhalen op dengene, die volgens de wet
daarvoor aansprakelijk is.’

De Staat is niet de enige die opruimingskosten kan hebben gemaakt. Indien een schip
bijvoorbeeld in een haven zinkt, kan de eigenaar van die haven het schip doen op-
ruimen omdat het wrak belemmerend werkt voor de scheepvaart in de haven. Naast
een gezonken schip kunnen ook ten aanzien van andere voorwerpen opruimingskosten
worden gemaakt. Gedacht kan daarbij worden aan over boord geslagen containers
of slib dat door baggerwerkzaamheden is verplaatst en een ondiepte veroorzaakt. Indien
de eigenaar van de verloren voorwerpen of de eigenaar van het schadeveroorzakende
schip nalaat om de zaken op te ruimen en de eigenaar of beheerder van de grond of
het water tot opruiming over gaat, rijst de vraag of de opruimingskosten kunnen
worden verhaald. In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord welk recht daarop
toepasselijk is.

3.4.2 Conflictenrecht voor de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

De aansprakelijkheid voor het weigeren een wrak of lading op te ruimen valt op dit
moment niet onder internationaal eenvormige regels. Bij gebrek aan eenvormige regels,
dienen conflictregels het toepasselijke recht op de aansprakelijkheid voor de kosten
van wrakopruiming aan te wijzen. Welke conflictregel het toepasselijke recht aanwijst,
hangt af van de kwalificatie van de vordering. Als een schip is gezonken of lading
is verloren als gevolg van een aanraking tussen schepen wordt de vordering uit de
opruimingskosten jegens het aansprakelijk gestelde schip conflictenrechtelijk gekwalifi-
ceerd als een vordering uit aanraking tussen schepen. De conflictregels uit art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht wijzen het toepasselijke recht op deze vordering aan. Indien
de opruimingskosten zijn gemaakt in territoriale wateren geldt de lex loci delicti. Indien
de opruimingskosten zijn gemaakt op volle zee is de lex fori van toepassing. Als er
geen aanraking tussen schepen heeft plaatsgevonden, moet de vordering uit opruimings-
kosten jegens het schip conflictenrechtelijk worden gekwalificeerd als een vordering
uit onrechtmatige daad. Als een schip is gezonken omdat het op een zandbank is
gevaren, als lading over boord is gegaan als gevolg van verkeerde stuwage of als een
schip slib heeft verplaatst tijdens baggerwerkzaamheden, moeten de vorderingen jegens
het schip tot vergoeding van de kosten van opruiming van het wrak, de lading of het
slib conflictenrechtelijk dus worden gekwalificeerd als een vordering uit onrechtmatige
daad. Een vordering tot vergoeding van de kosten van opruiming van over boord
geslagen lading jegens de ladingeigenaar betreft eveneens een vordering uit onrecht-
matige daad. De onrechtmatige daad bestaat hier uit het nalaten van de ladingeigenaar
om zijn eigendommen op te ruimen. De conflictregels uit de WCOD wijzen het
toepasselijke recht aan op vorderingen uit onrechtmatige daad. Op grond van de
WCOD is de lex loci delicti toepasselijk op opruimingskosten die zijn gemaakt binnen
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territoriale wateren en geldt de lex registrationis voor opruimingskosten die zijn
gemaakt op volle zee. Op grond van deze laatste verwijzingsregel is het recht toepasse-
lijk van de staat waar het gezonken schip of het schip dat de lading verloor, teboek
staat.

3.4.3 Nederlands materieel recht inzake de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

Inleiding
Indien de bovengenoemde conflictregels verwijzen naar het Nederlandse recht, dient
vervolgens de vordering te worden gekwalificeerd naar Nederlands materieel recht.
Het is mogelijk dat een feit op twee verschillende manieren kan worden gekwalificeerd.
In dat geval is sprake van samenloop. In beginsel bestaat dan een keuzemogelijkheid
tussen beide wetsbepalingen. De voorwaarde is wel dat voldaan moet zijn aan de
criteria uit de wetsbepaling waarop een beroep wordt gedaan. Indien sprake is van
schade veroorzaakt door het schip, dat wil zeggen dat het schip instrumenteel is
geweest bij het veroorzaken van de schade, dan zijn op grond van art. 541 van Boek
8 BW de bepalingen uit afdeling 1 van Titel 6 van Boek 8 BW van toepassing. Indien
het schip niet instrumenteel is geweest bij het veroorzaken van de opruimingskosten
gelden de gewone onrechtmatige daadsregels. Omdat een schip niet tegelijkertijd
instrumenteel en niet-instrumenteel kan zijn geweest bij het veroorzaken van schade
doet het probleem van samenloop zich niet voor tussen de bepalingen uit afdeling 1
van titel 6 van Boek 8 BW en de algemene bepalingen betreffende de onrechtmatige
daad. Indien een schip instrumenteel is geweest bij het veroorzaken van de schade
als bedoeld in art. 541 van Boek 8 BW gelden de regels voor aanvaring en is geen
beroep mogelijk op de regels betreffende onrechtmatige daad.32

De aansprakelijkheid voor opruimingskosten waarbij het schip instrumenteel is geweest
bij het veroorzaken van de schade
Vorderingen tot vergoeding van de opruimingskosten van een wrak, lading of slib
waarbij een zeeschip instrumenteel was bij het veroorzaken van de schade worden
beheerst door de regels betreffende aanvaring uit Afdeling 1 van Titel 6 van Boek
8 BW. Een schip kan op verschillende manieren instrumenteel zijn bij het veroorzaken
van opruimingskosten. Voorbeelden hiervan zijn het zinken van een schip, het verliezen
van lading door het schip of het verplaatsen van slib door het schip. Op grond van
deze regels betreffende aanvaring is de scheepseigenaar aansprakelijk indien sprake
is van schuld van het schip als bedoeld in art. 544 van Boek 8 BW. Het schuldbegrip
inzake aanvaring is gedefinieerd in het arrest De Toekomst/Casuele.33 In dat arrest
heeft de Hoge Raad bepaald dat sprake is van schuld van het schip indien de schade
het gevolg is van:

32 Claringbould 1998b.
33 HR 30 november 2001, NJ 2002, 143 (m.nt. K.F. Haak).
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‘(a) een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is volgens
art. 6:169-6:171 BW;
(b) een fout van een persoon of van personen die ten behoeve van het schip of van de lading
arbeid verricht/verrichten of heeft/hebben verricht, begaan in de uitoefening van hun
werkzaamheden;
(c) de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken dat in het leven
is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandig-
heden eraan mocht stellen.’

Uit het arrest De Toekomst/Casuele vloeit voort dat er drie omstandigheden zijn waarin
sprake is van schuld van het schip. Er moet sprake zijn van een fout van een persoon
voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is of van een fout van een persoon
die ten behoeve van het schip of de lading arbeid verricht ofwel het schip moet een
bijzonder gevaar opleveren omdat het niet voldoet aan de eisen die men eraan mag
stellen. De scheepseigenaar is dus onder meer aansprakelijk voor schade die een gevolg
is van een fout van de kapitein, van de rompbevrachter of van de stuwadoor. De
bewijslast ten aanzien van de schuld van het schip rust op de benadeelde.

Indien de opruimingskosten worden gekwalificeerd als schade die door het schip
is veroorzaakt, is de aanvaringsregeling van toepassing en wordt de aansprakelijkheid
naar de scheepseigenaar gekanaliseerd. De schuldeiser kan de scheepseigenaar dan
niet op grond van onrechtmatige daad als bedoeld in art. 6:162 BW aanspreken. Dit
is van belang omdat voor een vordering uit aanvaring een korte verjaringstermijn van
twee jaar geldt.34 Indien het feitencomplex dient te worden gekwalificeerd als aan-
varing maar de verjaringstermijn van twee jaar reeds is verstreken, kan de geschade
persoon de scheepseigenaar dus niet nog aanspreken op grond van art. 6:162 BW
waarvoor een langere verjaringstermijn van vijf jaar geldt.

Indien de schade een gevolg is van een fout van de rompbevrachter, de kapitein
of de stuwadoor kan de schuldeiser naast de scheepseigenaar op grond van de aan-
varingsregels, deze personen ook zelf aanspreken op grond van onrechtmatige daad.
Van belang is dat voor de kapitein en de schipper een verjaringstermijn van twee jaar
geldt op grond van 1780 van Boek 8 BW in plaats van de normale verjaringstermijn
van vijf jaar voor vorderingen uit onrechtmatige daad.

De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor de opruimings-kosten van gevaarlij-
ke stoffen
De aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke stoffen aan boord van een schip
wordt geregeld door de op 1 februari 1995 in werking getreden Wet vervoer Gevaarlij-
ke stoffen.35 Deze wet is voor zeeschepen neergelegd in afdeling 4 van Titel 6 van
Boek 8 BW. Indien de opgeruimde lading bestaat uit gevaarlijke stoffen geldt voor
de scheepseigenaar een risicoaansprakelijkheid voor de opruimingskosten op grond
van art. 623 van Boek 8 BW in plaats van het schuldbegrip uit art. 544 van Boek

34 Art. 8:1790 BW. Cleton 1994, p. 252-254.
35 Wet van 3 november 1994, Stb. 1994, 846.
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8 BW. Indien een container met gevaarlijke stoffen over boord slaat en door de Staat
wordt opgeruimd, is de scheepseigenaar aansprakelijk voor de door de Staat gemaakte
kosten, ongeacht of hem een verwijt kan worden gemaakt inzake het verlies van de
lading. Deze situatie was anders onder het voor de inwerkingtreding van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, zoals blijkt uit onderstaand Danah-arrest.

Danah-arrest
In de zaak Danah36 van 8 maart 2002 heeft de Hoge Raad naar oud recht een arrest
gewezen over de aansprakelijkheid voor het opruimen van een in 1989 in Nederlandse
wateren over boord geslagen container gevuld met een pesticide. De rechtbank en
het hof waren van oordeel dat Koewait Maritime Transport in de hoedanigheid van
reder/vervoerder niet aansprakelijk was voor de door de Staat gemaakte kosten van
opsporing en berging. In cassatie wordt dit oordeel bestreden. In cassatie wordt een
beroep gedaan op de eerder genoemde omgevallen boom, tuinafval en kraan 2 arresten
van de Hoge Raad.37 Betoogd wordt dat niet alleen op de eigenaar van het op de
bodem van de territoriale zee terechtgekomen voorwerp, maar ook op de reder/vervoer-
der de plicht rust dat voorwerp te verwijderen en dat ook die reder/vervoerder jegens
de Staat onrechtmatig handelt indien hij niet tot verwijdering overgaat. Hoge Raad
verwerpt de cassatiemiddelen en stelt:

‘In de door het middel genoemde arresten is aanvaard dat de eigenaar van een voorwerp
dat terechtkomt op het perceel van een ander of op de bodem van een vaarwater, ook al
valt hem daarvan geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte
is gekomen, jegens die ander onderscheidenlijk de beheerder van dat vaarwater gehouden
is dat voorwerp te verwijderen en door dat na te laten jegens die ander onderscheidenlijk
die beheerder onrechtmatig handelt; met dien verstande dat, indien het gaat om een op
de bodem van een vaarwater terechtgekomen voorwerp, voor toepassing van deze regel
in beginsel vereist is dat de gevaren verbonden aan het niet verwijderen zo groot zijn dat
zij de beheerder redelijkerwijs tot verwijdering noopten.
De in genoemde arresten aangenomen aansprakelijkheid van de eigenaar van de “inbreuk-
makende” zaak berust op de opvatting dat deze door na te laten die zaak te verwijderen
handelt in strijd met de door hem in die hoedanigheid in het maatschappelijk verkeer jegens
eens anders goederen in acht te nemen zorgvuldigheid. Een soortgelijke zorgvuldigheids-
plicht rust echter niet op degene die, zoals KMT, de “inbreukmakende" zaak toen deze
overboord sloeg slechts als reder/vervoerder onder zich had. Hierop stuiten alle klachten
van het middel af.’

De aansprakelijkheid voor opruimingskosten waarbij het schip niet instrumenteel is
geweest bij het veroorzaken van de schade
Vorderingen uit aansprakelijkheid voor opruimingskosten die niet kunnen worden
beschouwd als schade veroorzaakt door het schip in de zin van art. 541 van Boek 8

36 HR 8 maart 2002, NJ 2003,372 m.nt. KFH, S&S 2002, 70 (Danah). Zie: Cleton 2004.
37 HR 7 mei 1982, NJ 1983,478; HR 4 november 1988, NJ 1989,854 en HR 14 oktober 1994, NJ

1995, 720, S&S 1995,1.
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BW worden aangemerkt als vorderingen uit onrechtmatige daad als bedoeld in art.
162 van Boek 6 BW. De onrechtmatige daad bestaat hier uit het nalaten om het
voorwerp op te ruimen. Onder deze vorderingen valt de vordering tot vergoeding van
de opruimingskosten jegens de eigenaar van de verloren lading die nalaat zijn eigen-
dom op te ruimen. De kwalificatie van de vordering uit opruimingskosten als een
vordering uit onrechtmatige daad heeft als gevolg dat deze vordering verjaart na vijf
jaar.

3.4.4 Jurisprudentie over de aansprakelijkheid voor opruimingskosten

In de hieronder aan de orde komende jurisprudentie is nader uitgewerkt wanneer er
aansprakelijkheid voor opruimingskosten bestaat.

Omgevallen boom en tuinafval
Naar aanleiding van een omgevallen boom38 en andere tuinmaterialen39 die terecht
kwamen op het perceel van de buren heeft de Hoge Raad40 bepaald dat er automatisch
sprake is van een inbreuk op het recht van de eigenaar van een perceel land indien
andermans voorwerpen daarop terecht komen.41 De eigenaar op wiens recht inbreuk
wordt gemaakt, kan de opruimingskosten dan vorderen van de eigenaar van de voor-
werpen ongeacht of de eigenaar van die voorwerpen een verwijt kan worden gemaakt.
De Hoge Raad42 stelt namelijk:

‘(…) de in het maatschappelijk verkeer jegens eens anders goederen in acht te nemen
zorgvuldigheid meebrengt dat degene wiens zaak op eens anders perceel terecht komt
(hetgeen inbreuk maakt op diens eigendom), ook al valt hem daarvan op zichzelf geen
verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte is gekomen jegens die
ander gehouden is die zaak van dat perceel te verwijderen en door dat na te laten onrecht-
matig jegens die ander handelt.’

Kraan 2
Ten aanzien van een inbreuk op rechten op een vaarwater blijkt de situatie anders
te zijn dan wanneer een voorwerp op het grondgebied van een ander terecht komt.
Voorwerpen die zich op de bodem van een vaarwater bevinden, maken namelijk niet
automatisch inbreuk op de rechten die op dat vaarwater rusten. De Hoge Raad heeft
in het Kraan 2-arrest43 uit 1994 naar oud recht uitspraak gedaan over de aansprake-
lijkheid voor opruimingskosten van een kraan op de bodem van het zeer diepe gat
van Terneuzen. In deze zaak gaat het om een kraan die in 1963 in de Westerschelde

38 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478 m.nt. CJHB.
39 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
40 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478 m.nt. CJHB; HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
41 Zie ook: conclusie AG Bloembergen bij HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 720, m.nt. MS (Kraan 2).
42 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854 m.nt. CJHB.
43 HR 14 oktober 1994, S&S 1995,1, NJ 1997, 720 m.nt. MS (Kraan 2).
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van een ponton is afgevallen. De Westerschelde is openbaar vaarwater dat zowel in
eigendom toebehoort aan als wordt beheerd door de Staat. In 1987, dus 23 jaar na
het zinken van de kraan, besluit de Staat de kraan te doen bergen krachtens een besluit
dat is gebaseerd op de Wrakkenwet. De Staat wenst de bij de berging gemaakte kosten
te verhalen op August de Meijer (AdM), de rechtsopvolger van degene die ten tijde
van het zinken eigenaar was van de kraan. De Staat voert daartoe drie gronden aan:
a. het zinken van de kraan is te wijten aan een fout van (een rechtsvoorgangster van)

AdM;
b. AdM heeft onrechtmatige gehandeld jegens de Staat als eigenaar van de Wester-

schelde door de kraan niet te verwijderen;
c. AdM is ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van de Staat.

De rechtbank en het hof zijn van oordeel dat de Staat moet bewijzen dat de opruiming
van de kraan in 1987 noodzakelijk was met het oog op de veiligheid van de scheep-
vaart ter plaatse. De Staat is echter van oordeel dat hij zijn kosten ook kan verhalen
op de eigenaar van de kraan indien geen sprake is van een dergelijk gevaar voor de
scheepvaart. De Staat voert in cassatie daartoe aan dat ‘degene wiens zaak op eens
anders perceel terecht komt (hetgeen inbreuk maakt op diens eigendom), ook al valt
hem daarvan op zichzelf geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op
de hoogte is gekomen jegens die ander gehouden is die zaak van dat perceel te
verwijderen en door dat na te laten jegens die ander onrechtmatig handelt’. De Staat
verwijst hierbij naar de twee eerder genoemde arresten van de Hoge Raad met betrek-
king tot een omgevallen boom44 en tuinafval45 die op een anders grondgebied waren
terechtgekomen. De Hoge Raad stelt de Staat in het Kraan 2-arrest echter in het
ongelijk en oordeelt dat de regel uit het tuinafval arrest hier niet van toepassing is.
De Hoge Raad stelt daartoe:

‘De voor dergelijke gevallen geformuleerde regel is niet zonder meer van toepassing in
de situatie dat een voorwerp is terechtgekomen op de bodem van een vaarwater, zonder
dat de eigenaar van dat voorwerp daarvan een verwijt valt te maken. In dat geval zal voor
diens aansprakelijkheid voor de kosten van opruiming in beginsel vereist zijn dat de
beheerder van het water stelt, en zonodig bewijst, dat de gevaren verbonden aan het niet
verwijderen van dat voorwerp zo groot zijn dat zij hem redelijkerwijs tot verwijdering
noopten.’

De Hoge Raad stelt dus dat indien sprake is van een voorwerp die wordt verwijderd
van de bodem van een vaarwater de eigenaar van dat voorwerp niet automatisch
aansprakelijk is indien hem geen verwijt treft. Indien de eigenaar geen verwijt valt
te maken, is voor het aannemen van aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de
beheerder van het vaarwater voor de kosten van opruiming namelijk vereist dat de

44 HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478.
45 HR 4 november 1988, NJ 1989, 854.
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gevaren verbonden aan het niet verwijderen van dat voorwerp zo groot zijn dat zij
de beheerder van het vaarwater redelijkerwijs tot verwijdering noopten.

Tienstra/Van de Werken
Het Hof Arnhem46 heeft in een uitspraak in de zaak Tienstra/Van der Werken uit
2004 bepaald dat door de enkele aanwezigheid in een haven van delen van een
gezonken houten kotter aansprakelijkheid voor de opruimingskosten ontstaat voor
de eigenaar van het schip jegens de eigenaar van de haven. De reden hiervoor is dat
de eigenaar van een haven er recht op heeft en belang bij heeft dat de bodem daarvan
niet wordt belast met voorwerpen, omdat hij daardoor zijn haven later niet zonder
aanmerkelijke extra kosten kan uitbaggeren. Het hof past in deze zaak de regel uit
het Tuinafval-arrest toe en stelt:

‘Volgens vaste rechtspraak, zoals Van de Werken ook aan zijn vordering ten grondslag
legt, is degene wiens zaak op eens anders perceel terechtkomt (hetgeen inbreuk maakt op
diens eigendom), ook al valt hem daarvan op zichzelf geen verwijt te maken, terstond nadat
hij van de situatie op de hoogte is gekomen jegens die ander gehouden die zaak van dat
perceel te verwijderen en handelt hij door dat na te laten onrechtmatig. Dat het in het
onderhavige geval gaat om voorwerpen die zijn terechtgekomen op de bodem van een haven,
maakt dat niet anders. Als eigenaar van de bodem van de haven behoeft Van de Werken
niet te dulden dat zich van een ander afkomstige voorwerpen op die bodem bevinden ook
al leveren deze op zichzelf geen gevaar of hinder op voor (de veiligheid van) de scheepvaart
in de haven. De eigenaar van een haven heeft er immers recht op en belang bij dat de
bodem daarvan niet wordt belast met voorwerpen, zoals scheepswrakken of uiteengevallen
resten daarvan, met het, al dan niet door cumulatie teweeggebrachte, gevolg dat hij zijn
haven later niet zonder aanmerkelijke extra kosten kan uitbaggeren en/of anderszins
bevaarbaar kan maken voor bij voorbeeld schepen met een grotere diepgang. Voor de
toewijsbaarheid van een vordering tot schadevergoeding van Van de Werken als eigenaar
van een haven is, anders dan voor de aansprakelijkheid jegens de beheerder van een
vaarwater als zodanig (waarover HR 14 oktober 1994, NJ 1995,720) wiens belang is
gelegen in het waarborgen van een veilige vaarweg – derhalve met name niet vereist dat
de gevaren verbonden aan het niet verwijderen van de voorwerpen zo groot zijn dat zij
hem redelijkerwijs tot verwijdering nopen.’
4.6.2 Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank bij de verdere beoordeling van de vorderin-
gen van Van de Werken dient uit te gaan van de plicht van Tienstra tot het verwijderen
van alle van de kotter afkomstige onderdelen die zich op de bodem van de haven bevinden.’

Conclusie uit de jurisprudentie over de aansprakelijkheid voor opruimingskosten
Uit de bovenstaande jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat naar Nederlands
recht verschillend wordt geoordeeld over de vraag of er aansprakelijkheid bestaat voor
opruimingskosten afhankelijk van de vraag waar dat voorwerp zich bevindt. Indien
het gaat om een voorwerp dat op het land van een ander terechtkomt, wordt automa-
tisch aansprakelijkheid van de eigenaar van het voorwerp aangenomen. Voor de

46 Hof Arnhem 24 augustus 2004, S&S 2005,91 (Tienstra/Van de Werken).
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aansprakelijkheid is met name niet vereist dat het voorwerp een gevaar oplevert of
dat de eigenaar van het voorwerp een verwijt valt te maken. Indien het echter gaat
om de aansprakelijkheid voor de kosten van het opruimen van een voorwerp van de
bodem van een water ligt de situatie anders. In dat geval bestaat er pas aansprakelijk-
heid voor de opruimingskosten indien het voorwerp dusdanige schade veroorzaakt
of dreigt te veroorzaken dat het wel opgeruimd moest worden door de eigenaar of
de beheerder van het water.





4 De Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)

4.1 Inleiding

In deze paragraaf staat het toepasselijke recht op de maritieme onrechtmatige daden
centraal waarvoor geen eenvormig recht bestaat en waarvoor evenmin een bijzondere
conflictregel geldt. Voor aanraking tussen schepen bestaat als gezegd een bijzondere
conflictregel in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Het toepassingsgebied en de inhoud
van die regel zijn reeds geanalyseerd.1 Voor de andere vormen van onrechtmatige
daad bestond lange tijd geen gecodificeerde conflictregel. Vanwege het bijzondere
karakter van het zeeschip weken de ongeschreven conflictregels voor onrechtmatige
daden met een schip voor de inwerkingtreding van de WCOD op punten af van de
eveneens ongeschreven conflictregels voor onrechtmatige daden ‘op land’.2

Sinds 1 juni 2001 geldt echter de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD).3 Voor zeeschepen is van belang dat de WCOD het toepasselijke recht
aanwijst op alle interne onrechtmatige daden aan boord van een zeeschip en op alle
externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen, voorzover daarvoor
geen internationaal eenvormige regels van toepassing zijn uiteraard. De WCOD vormt
dus het vangnet ter bepaling van het toepasselijke recht voor situaties waarop geen
eenvormig recht noch bijzondere conflictregels van toepassing zijn en voor situaties
waarop weliswaar eenvormig recht of bijzondere conflictregels van toepassing maar
dat eenvormige recht of het als toepasselijk aangewezen nationale recht niet alle vragen
beantwoordt.

In dit deel staat de functionaliteit van de conflictregels uit de WCOD centraal.
Het is namelijk de vraag of voor toepassing op het zeeschip de nieuwe algemene
conflictregels uit de WCOD wel voldoen. Onderzocht wordt of wordt voldaan aan
de eisen die gezien het bijzondere karakter van het zeeschip aan het conflictenrecht
zouden moeten worden gesteld. Ter beantwoording van deze vraag worden de conflict-
regels uit de WCOD vergeleken met de conflictregels voor de onrechtmatige daad
zoals die gedurende vele jaren zijn ontwikkeld in de natte rechtspraak in de periode
van voor de WCOD.

1 Zie paragrafen 2.4.2 en 2.4.3.
2 Zie paragrafen 4.3 en 4.4.
3 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen

uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.
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Na de analyse en waardering van de WCOD wordt een vergelijking gemaakt tussen
de conflictregels uit de WCOD en de conflictregels uit Rome II.4 Bij deze vergelijking
wordt onderzocht of de knelpunten die toepassing van de WCOD op het zeeschip
veroorzaakt ook zullen bestaan indien ontwerp-Rome II op het zeeschip wordt toege-
past. Ter verbetering van het huidige systeem wordt een aanbeveling gedaan tot
aanpassing van de conflictregels voor de onrechtmatige daad waarbij een zeeschip
is betrokken. De basis voor deze aanbeveling ligt in het maken van onderscheid tussen
interne onrechtmatige daden en externe onrechtmatige daden. Een vergelijking wordt
gemaakt met het Engelse conflictenrecht op dit terrein vanwege zijn lange geschiedenis
en veelvuldige toepassing tengevolge van de grote hoeveelheid zaken die in Londen
worden beslecht.5

4.2 Totstandkoming van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)6

4.2.1 De IPR-Schets

Sinds begin jaren tachtig werken de Staatscommissie voor het IPR en het Ministerie
van Justitie samen aan de totstandkoming van een algemene wet betreffende het
internationaal privaatrecht. Deze wet moet uiteindelijk Boek 10 van het Burgerlijk
Wetboek gaan vormen. De betrokkenen achtten het in 1992 wenselijk om reeds een
schets te publiceren van de werkzaamheden tot dan toe om een zo goed mogelijk
inzicht te geven in de in voorbereiding verkerende wetgeving.7 Deze Schets van een
algemene wet betreffende het internationaal privaatrecht8 heeft dus een voorlopig
karakter. In art. 91-102 van de Schets is het voorontwerp van wet houdende regeling
van het conflictenrecht betreffende de verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst
(Wet conflictenrecht niet-contractuele verbintenissen; hierna te noemen: ‘Nederlandse
Voorontwerp’)9 opgenomen. Het Nederlandse Voorontwerp zocht aansluiting bij het
EEG Overeenkomstenverdrag (EVO).10 De Nederlandse wetgever nam dit initiatief
omdat op Europees terrein de codificatie van conflictregels voor overeenkomsten uit

4 Zie: www.europa.eu.int, geraadpleegd in juni 2005.
5 Zie voor het Engelse materiële recht en Engelse internationaal privaatrecht ten aanzien van aanvaring

en andere maritieme onrechtmatige daden onder meer: Meeson 2000; Hodges en Hill, 2001, p. 83-
176; Mandaraka-Sheppard 2001, p. 559-643, Baughen 2004, p. 271-286; 335-394.

6 Zie onder meer: Pontier 2000, p. 369-379.
7 Zie het voorwoord van de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie 1992,

p. 451.
8 Zie voor de tekst van de IPR-Schets: NIPR 1992, p. 454-476.
9 De tekst van het Nederlandse Voorontwerp is te vinden in Bijlage I bij Kamerstukken II 1998/99,

26 608, nr. 3. De Memorie van Toelichting bij het Nederlandse Voorontwerp is te vinden in Bijlage
III bij Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3. Beide bijlagen zijn ter inzage gelegde stukken die
te raadplegen zijn in het Centraal Archief van de Tweede Kamer in Den Haag via de Dienst Informa-
tievoorziening.

10 EEG Overeenkomstenverdrag van 19 juni 1980, Trb. 1980, 156.
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andere bron dan overeenkomst was gestrand.11 Hieronder zal het toepassingsgebied
en de inhoud van de artikelen uit de IPR-Schets die betrekking hebben op de buiten-
contractuele aansprakelijkheid worden geanalyseerd.

Toepassingsgebied van de IPR-Schets
In de IPR-Schets wordt het begrip ‘verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst’
niet nader gedefinieerd. In beginsel vallen daarom alle verbintenissen die niet uit
overeenkomst voortvloeien onder het werkingsgebied van de Schets. Hierbij valt
natuurlijk te denken aan de verbintenis uit onrechtmatige daad maar ook aan verbinte-
nissen uit zaakwaarneming,12 onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrij-
king.13 Voor het toepassingsgebied van de IPR-Schets is voorts art. 91 van belang.
Art. 91 IPR-Svchets luidt: ‘De bepalingen van deze Titel zijn niet van toepassing op
de aansprakelijkheid voor aanvaring door schepen’. Uit art. 91 vloeit voort dat de
bepalingen voor verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst, zoals neergelegd
in Titel 3 van deIPR-Schets, niet van toepassing zijn op de aansprakelijkheid voor
aanvaring van schepen. Hiervoor geldt de speciale verwijzingsregel uit art. 111 van
de Schets. Art. 111 maakt deel uit van Hoofdstuk 6 van de IPR-Schets inzake enige
bepalingen met betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht. Deze bepaling
is uiteindelijk neergelegd in eerdergenoemd art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht.

Inhoud van de IPR-Schets
Uit de artikelen14 van de IPR-Schets blijkt dat de rechtskeuzebevoegdheid van partijen

11 Zie paragraaf 6.1.
12 De Hoge Raad had inmiddels voor zaakwaarneming een verwijzingsregel opgesteld in het arrest

van 23 februari 1996, NJ 1997, 276, S&S 1996, 69 (Athenian Olympics. Geoordeeld werd dat naar
Nederlands internationaal privaatrecht een vordering uit zaakwaarneming, behoudens rechtskeuze,
in beginsel wordt beheerst door het recht van het land waarin de zaakwaarneming heeft plaatsgevon-
den, en, indien dat recht niet kan worden aangewezen omdat – zoals te dezen – de zaakwaarneming
in meer dan één land plaatsvond, door het recht van het land met de rechtssfeer waarvan de zaakwaar-
neming het nauwste is verbonden. Zie ook Hof Arnhem 26 november 2002, S&S 2003, 129, hoger
beroep van Rb. Almelo 31 maart 1999 en 27 juni 2001 (Toke en Mut Holding BV/ Freistaat Bayern).

13 Deze laatste onderwerpen zijn niet in het uiteindelijke wetsvoorstel opgenomen omdat de noodzaak
daartoe niet aan de minister was gebleken. Gezegd werd dat geschillen over deze onderwerpen
betrekkelijk zeldzaam zijn en dat de bedoelde rechtsgebieden nog volop in beweging zijn Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3 p. 2. MvT.

14 Art. 92-96 IPR-Schets luiden:
Art. 92
Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst worden beheerst door het recht dat partijen hebben
gekozen
Art. 93
Een verbintenis als bedoeld in art. 92 wordt, indien zij mede haar bron heeft in een andere, reeds
tussen partijen bestaande rechtsverhouding, beheerst door het recht dat op die rechtsverhouding
van toepassing is.
Artikel 94
Indien geen rechtskeuze is gedaan, worden de in art. 92 bedoelde verbintenissen beheerst door het
recht van de Staat waarmee de feiten of handelingen waaruit zij voortvloeien dan wel de erbij
betrokken personen het nauwst betrokken zijn.
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voorop staat in art. 92 IPR-Schets. De reden hiervoor was dat de rechtskeuze het
gehele internationale contractuele verbintenissenrecht reeds had veroverd en dat men
hierbij wilde aansluiten wat betreft het buitencontractuele verbintenissenrecht.15 Het
toestaan van het doen van een rechtskeuze wordt onderbouwd met het argument dat
het de rechtszekerheid dient.16 De rechtskeuzebevoegdheid wordt niet beperkt door
eisen aan het tijdstip van de rechtskeuze, aan het te kiezen rechtsstelsel noch aan de
vorm. Door deze grote vrijheid wordt zowel flexibiliteit als rechtszekerheid geboden.17

In art. 93 van de IPR-Schets staat de accessoire aanknoping18 genoemd. De ratio
van accessoire aanknoping is gelegen in de wens rechtszekerheid te creëren en kwalifi-
catieproblemen te vermijden.19 In de IPR-Schets wordt accessoire aanknoping niet-
facultatief geformuleerd. Indien aan de voorwaarden voor accessoire aanknoping wordt
voldaan, dient zij plaats te vinden. Deze starre aanknoping ontving echter kritiek20

en is, zoals hieronder21 zal blijken, daarom later aangepast.
Indien partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, geldt op grond van art. 94 van

de Schets het nauwst betrokken recht.22 Deze open verwijzingsregel is sterk vergelijk-
baar met art. 4 EVO. Voor de invulling van het begrip ‘nauwst betrokken recht’ gelden
twee vermoedens. Indien de onrechtmatige daad zich in één staat voordoet, wordt
het recht van de staat waar de onrechtmatige daad zich voordoet, vermoed het nauwst
betrokken te zijn.

Indien de schadelijke gevolgen van een onrechtmatige daad zich in een andere
staat voordoen dan de staat waar de het schadeveroorzakende feit zich heeft voor-

Artikel 95
Indien het betreft een onrechtmatige daad wordt vermoed dat deze het nauwst verbonden is met
de Staat waar zij zich heeft voorgedaan, tenzij art. 96 of 97 van toepassing is.
Artikel 96
Indien de gevolgen van een onrechtmatige daad zich geheel of in overwegende mate hebben ver-
wezenlijkt in een andere Staat dan de Staat waar deze is verricht, wordt vermoed dat de onrecht-
matige daad het nauwst verbonden is met deze Staat.

15 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 527.
16 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 529-530. Zie ook: De Boer 1982.
17 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 529.
18 Onder accessoire aanknoping wordt verstaan de situatie dat een internationale onrechtmatige daad

zodanig verbonden is met een andere, reeds bestaande rechtsverhouding tussen partijen, dat op deze
onrechtmatige daad hetzelfde recht wordt toegepast als het recht dat de eerdere rechtsverhouding
beheerst. Zie: Veenstra 2001, p. 7. Zie over de accessoire aanknoping uitgebreid hieronder paragraaf
4.4.3.4.

19 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 538.
20 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 540.
21 Zie paragraaf 4.4.3.4.
22 De lex loci delicti-regel is eenvoudiger toe te passen op onrechtmatige daden dan op andere niet-

contractuele verbintenissen. Dit is een gevolg van het feit dat de rechtsfeiten waaruit de niet-contrac-
tuele verbintenissen anders dan onrechtmatige daad voortvloeien moeilijker lokaliseerbaar zijn dan
een onrechtmatige daad. Dit is van de redenen waarom in de IPR-Schets, die op alle niet-contractuele
verbintenissen betrekking had, naar het nauwst verbonden recht werd verwezen in plaats van
rechtstreeks naar de lex loci delicti zoals in de WCOD die alleen toepasselijk is op onrechtmatige
daden.
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gedaan, spreekt men van een meervoudige locus.23 Bij een meervoudige locus liggen
het Handlungsort24 en het Erfolgsort25 in verschillende Staten.26 In die situatie
wordt volgens de IPR-Schets de onrechtmatige daad vermoed het nauwst verbonden
te zijn met de staat waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich hebben ver-
wezenlijkt, dat wil zeggen dat het recht van het Erfolgsort toepasselijk is.27 Deze
regel wijkt af van bijvoorbeeld de Duitse regel voor de meervoudige locus. Aanvanke-
lijk gold naar Duits conflictenrecht het zogenaamde ‘Ubiquitätsprinzip’ op grond
waarvan zowel het recht van het Handlungsort als van het Erfolgsort toepasselijk was.
Nu geldt op grond van art. 40 EGBGB dat in beginsel het recht van het Handlungsort
toepasselijk is maar dat het slachtoffer de bevoegdheid heeft voor de toepasselijkheid
van het recht van het Erfolgsort te kiezen.28 De Duitse regel beoogt hierdoor de
zwakkere partij te beschermen.

In de IPR-Schets wordt, anders dan in art. 4 EVO, geen exceptie mogelijkheid
geboden indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat een ander rechtsstelsel
nauwer is verbonden.29

De IPR-Schets bevat geen afzonderlijke conflictregel voor onrechtmatige daden
die zich niet voordoen binnen het territoir van een Staat. Voor de aanwijzing van het
toepasselijke recht op onrechtmatige daden die schade aanrichten op volle zee bieden
de vermoedens uit art. 95 en 96 van de IPR-Schets geen oplossing.30 Onrechtmatige
daden aan boord van een schip op volle zee dienen daarom op grond van de hoofdregel
uit art. 94 van de Schets beoordeeld te worden naar het nauwst betrokken recht. De
bepaling van het toepasselijke recht geschiedt dan aan de hand van alle omstandig-
heden van het geval.31

23 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 532-537.
24 Het Handlungsort is de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet.
25 Het Erfolgsort is de plaats waar de schade zich manifesteert.
26 Opgemerkt dient te worden dat art. 96 IPR-Schets dus niet de gevolgenuitzondering inhoudt. Bij

de gevolgenuitzondering gaat het namelijk om de situatie dat beide partijen in hetzelfde land zijn
gevestigd, welk land een ander land is dan het land waar de onrechtmatige daad werd gepleegd.
Soms wordt voor de gevolgenuitzondering als extra eis gesteld dat ook de rechtsgevolgen in het
land van de gezamenlijke verblijfplaats zich voordoen. Art. 96 IPR-Schets ziet echter op een andere
situatie, namelijk het geval dat de plaats van het plegen van de onrechtmatige daad en de plaats
waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich voordoen in verschillende staten liggen. De IPR-
Schets wijst voor die situatie het recht van het Erfolgsort als toepasselijk recht aan.

27 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 527. Duintjer Tebbens opteert als oplossing voor het
meervoudige locus probleem voor het Erfolgsort als aanknopingspunt en Erauw pleit voor de
oplossing inhoudende dat de eiser de keus heeft de toepasselijkheid van een van de twee betrokken
rechtsstelsels te kiezen. Ingeval van een Erfolgsort in veel verschillende landen pleit hij voor een
aparte regeling, 1994 NIPR special.

28 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 533; Kadner Graziano 2002; p. 194-235; Rauscher, 2002,
p. 274; Kropholler 2004, p. 512-516.

29 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 531-532.
30 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 537.
31 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki (1992, p. 538) zeggen hierover: ‘De opstellers van de IPR-Schets

verschuilen zich achter het algemene beginsel van de nauwste betrokkenheid. Waarom wordt er
in die gevallen waar geen plaats van handelen of nalaten kan worden vastgesteld geen keuze gedaan
voor de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan, welke plaats in veel gevallen samenvalt met
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Wat is er van de IPR-Schets geworden?
De artikelen betreffende het toepasselijke recht op verbintenissen uit andere bron dan
overeenkomst zijn uiteindelijk niet tot wet geworden. De kritiek die op het ontwerp
werd geuit in de literatuur32 en een van de IPR-Schets afwijkende uitspraak van de
Hoge Raad in het COVA-arrest33 leidden ertoe dat in de sinds 2001 geldende
WCOD34 uiteindelijk andere conflictregels staan dan in de IPR-Schets.

4.2.2 COVA-arrest35

De basis van de inhoud van de WCOD ligt in het COVA-arrest36 van de Hoge Raad
van 19 november 1993. Het Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten
(COVA) is een Nederlandse stichting die is bedrogen door een van zijn medewerkers.
De medewerker had op naam van COVA een rekening geopend bij de vaste bank
van COVA, de BGL, een bank in Zwitserland. De medewerker geeft opdracht om
tien miljoen gulden te laten overmaken op deze rekening. Nadat dit bedrag is gestort,
wordt het grootste gedeelte hiervan door een handlanger van de medewerker in
Zwitserland opgenomen en vertrekken beide met de Noorderzon. COVA stelt in
Nederland onder meer een vordering in tegen BGL op grond van het feit dat BGL
in Zwitserland tot uitbetaling was overgegaan zonder te controleren of de man die
bij deze bank het geld had opgenomen daartoe wel bevoegd was. Zowel de rechtbank
als het hof passen Zwitsers recht, zijnde de lex loci delicti, toe op de vordering van
COVA jegens BGL. Naar Zwitsers recht is de vordering van COVA verjaard. In
cassatie geeft de Hoge Raad een oordeel over het toepasselijke recht op een internatio-
nale onrechtmatige daad. De Hoge Raad stelt:37

de gewone verblijfplaats van het slachtoffer? De jurisprudentie wijst in die richting. De vaststelling
van de nauwste betrokkenheid komt in beginsel overeen met de aanknoping aan de plaats waar
de schade zich heeft voorgedaan.’ Mijns inziens is de voorgedragen oplossing van Kokkini-Iatridou
enBoele-Woelki niet goed toepasbaar op een zeeschip. Indien bijvoorbeeld een cruiseschip met 2000
passagiers op volle zee zinkt, zou in dat geval op alle onrechtmatige daadsvorderingen van de
nabestaanden een ander recht toepasselijk kunnen zijn afhankelijk van de gewone verblijfplaats van
de slachtoffers.

32 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki (1992, p. 547) stellen: ‘Een van de voornaamste nadelen van
Titel 3 van Hoofdstuk 5 is de overdreven algemeenheid’.

33 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA).
34 Wet van 11 april 2001, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen

uit onrechtmatige daad (Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad), Stb. 2001, 190.
35 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA). Zie onder meer: De Boer 1994, p. 165-171;

Pontier 2001, p. 74.
36 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 JCS (COVA).
37 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622, r.o. 4.2. In de uiteindelijke WCOD is bepaald dat reeds

voldoende voor het aannemen van de gevolgenuitzondering is dat beide partijen in een ander
(zelfde)land dan waar het feit zich voordeed hun gewone verblijfplaats of vestigingsplaats hebben.
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‘Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt een vordering uit onrechtmatige daad,
behoudens rechtskeuze, in beginsel beheerst door het recht van het land waar de onrecht-
matige daad heeft plaatsgevonden.’

Naar het oordeel van de Hoge Raad geldt, bij afwezigheid van een geldige rechtskeuze,
de lex loci delicti-regel dus als hoofdregel voor de aanwijzing van het toepasselijke
recht op een onrechtmatige daad. Verder stelt de Hoge Raad:

‘Voorts heeft het hof met juistheid geoordeeld dat op de hoofdregel van toepasselijkheid
van de lex loci delicti een uitzondering kan worden aanvaard ingeval beide partijen zijn
gevestigd in een ander land dan dat waar de onrechtmatige daad is gepleegd en de rechtsge-
volgen van de daad zich geheel in dat andere land afspelen. Terecht heeft het hof echter
geoordeeld dat dit uitzonderingsgeval zich te dezen niet voordoet. Voor zover het onderdeel
deze oordelen van het hof bestrijdt, faalt het derhalve.’

De Hoge raad erkent hier de mogelijkheid van de zogenaamde (rechts)gevolgenuitzon-
dering38 maar oordeelt dat deze uitzondering zich in deze zaak niet voordoet. Tenslot-
te oordeelt de Hoge Raad in het COVA-arrest:

‘Voor het overige berust het onderdeel kennelijk op de stelling dat de daarin onder 1.2
en 1.3 bedoelde feiten en omstandigheden een zo nauwe verbondenheid van de gestelde
onrechtmatige daad met de Nederlandse rechtssfeer meebrengen dat de uit die daad
voortvloeiende verbintenis tot schadevergoeding aan Nederlands recht onderworpen is,
althans wat de verjaring betreft. Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard.’

De Hoge Raad maakt duidelijk dat het Nederlandse conflictenrecht voor de onrecht-
matige daad de exceptie van nauwstverbondenheid niet kent. In het COVA-arrest stelt
de Hoge Raad dus dat bij afwezigheid van een rechtskeuze in beginsel de lex loci
delicti-regel de objectieve verwijzingsregel is op het terrein van de onrechtmatige
daad.39 Voorts geeft de Hoge Raad aan dat afgeweken kan worden van aanknoping
aan de locus delicti indien beide partijen gevestigd zijn of hun gewone verblijfplaats
hebben in een ander land dan dat waar de onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan
en de rechtsgevolgen van de onrechtmatige daad zich geheel in dat andere land
afspelen.40 De Hoge Raad verwerpt de opvatting dat er een nauwst verbondenheid
exceptie bestaat in het onrechtmatige daadsrecht. De lagere jurisprudentie heeft de
Hoge Raad in het oordeel in het COVA-arrest gevolgd.41 Voor COVA betekende

38 Zie over de gevolgenuitzondering paragraaf 4.4.3.3.
39 Pontier 2001, p. 74.
40 HR r.o. 4.2. Eerder al kwam deze gevolgenuitzondering ter sprake in het kader van art. 14 lid 2

van het ontwerp voor een Eenvormige Benelux ipr-wet. Daarin stond: ‘(…) indien echter de gevolgen
behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit heeft plaatsgevonden, worden
de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat andere land bepaald.’

41 Hof Arnhem 31 december 1996, NIPR 197, 340, Rb. Den Haag 28 februari 1996, NIPR 1997, 103,
Rb. Arnhem 14 augustus 1997, NIPR 1998, 298, Rb. Zwolle 20 november 1996, NIPR 1998, 111.
Zie ook: Pontier, Onrechtmatige daad, 2001, p. 76.
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de uitspraak van de Hoge Raad dat haar vordering jegens de Zwitserse bank was
verjaard en dat zij dientengevolge de door haar geleden schade niet meer op de bank
kon verhalen.

4.2.3 Gewijzigd voorstel van de Staatscommissie voor het IPR

In februari 1992 is de Staatscommissie voor het IPR door de toenmalig Staatssecretaris
verzocht een advies uit te brengen over het eerdergenoemde Nederlandse Voorontwerp
zoals ook neergelegd in de IPR-Schets.42 De subcommissie vermogensrecht van de
Staatscommissie heeft vervolgens de tekst bestudeerd. Deze subcommissie heeft in
november 1995 aan de voltallige Staatscommissie een rapport uitgebracht en een nieuw
voorstel geschreven. De Staatscommissie heeft op basis van dit rapport en de door
de subcommissie ontworpen regeling van het conflictenrecht inzake onrechtmatige
daad op 23 december 1996 advies uitgebracht.43 In tegenstelling tot het Voorontwerp
heeft het voorstel van de Staatscommissie uitsluitend betrekking op verbintenissen
uit onrechtmatige daad in plaats van op alle niet-contractuele verbintenissen.44 In
het voorstel van de Staatscommissie voor het IPR45 wordt, indien partijen geen gel-

42 Zie paragraaf 4.2.1.
43 Het advies van de Staatscommissie voor het IPR van 23 december 1996 is als bijlage gevoegd bij

Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3 (MvT) en is eveneens te vinden op www.justitie.nl, geraad-
pleegd in mei 2005.

44 Zie voor het toepasselijke recht op zaakwaarneming bijvoorbeeld: HR 23 februari 1996, NJ 1997,
276, S&S 1996, 69 (Total Liban SAL/ Blue Aegean Shipowners Ltd., ook wel: Athenian Olympics).

45 De artikelen uit het voorstel van de Staatscommissie die voor dit onderwerp van belang zijn, luiden:
‘Artikel 1 1. Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat
waar de daad heeft plaatsgevonden. 2. Wanneer echter een daad schadelijk inwerkt op een persoon,
een zaak of het natuurlijk milieu elders dan in de Staat waar die daad heeft plaatsgevonden, wordt
het recht toegepast van de Staat waar die inwerking is geschied, tenzij de dader dit redelijkerwijs
niet heeft kunnen voorzien. 3. Indien dader en benadeelde in dezelfde Staat hun gewone verblijfplaats
onderscheidenlijk plaats van vestiging hebben, is in afwijking van het in de voorgaande leden
bepaalde het recht van die Staat van toepassing.
Art. 3 Indien een onrechtmatige daad nauw verbonden is met een reeds tussen partijen bestaande
rechtsverhouding, kan in afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen op de verbintenis
uit onrechtmatige daad het recht worden toegepast dat die andere verhouding beheerst.
Art. 4 1. Indien partijen het op de verbintenis uit onrechtmatige daad toepasselijke recht hebben
gekozen, is in afwijking van het in de voorgaande artikelen bepaalde tussen hen dit recht van
toepassing. 2. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk
te blijken.
Art. 7 Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:
a. de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke
rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die Staat gelegen deel
van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internationale recht souvereine rechten
mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen; b. een
zich op volle zee, buiten enige territoriale grens bevindend schip dat door of vanwege die Staat
teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij
gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat; c. een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of
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dige rechtskeuze hebben gemaakt, de lex loci delicti voorop gesteld en is de verwijzing
naar het nauwst verbonden recht verlaten. De Staatscommissie licht haar voorstel als
volgt toe:46

‘Zoals vermeld, heeft de Staatscommissie het COVA-arrest van de Hoge Raad tot uitgangs-
punt van haar Voorstel genomen. Deze opzet brengt met zich mee dat niet gekozen is voor
het beginsel van aanknoping aan het recht van de Staat waarmee de daad het nauwst is
verbonden. Hoewel aanknoping aan het recht van de nauwste band een oplossing kan bieden
voor allerlei moeilijk localiseerbare gebeurtenissen die onder het leerstuk van de onrecht-
matige daad kunnen vallen, is de Staatscommissie van oordeel dat zulks nog niet met zich
meebrengt dat het uitgangspunt van aanknoping aan de lex loci delicti moet worden
verlaten. Door in het Voorstel uit te gaan van toepassing van de lex loci delicti met
mogelijkheid tot differentiatie, wordt de aanknoping aan de nauwste band zo veel mogelijk
gerealiseerd (…)’.

De Staatscommissie stelt dus in navolging van de Hoge Raad in het COVA-arrest,
dat de lex loci delicti-regel het uitgangspunt kan blijven en dat deze zoveel mogelijk
aanknoping aan de nauwste band realiseert.47 De inhoud van het Voorstel van de
Staatscommissie is uiteindelijk nagenoeg overgenomen in de WCOD zoals die nu
geldt. Op 17 juni 1999 werd het wetsvoorstel ‘Regeling van het conflictenrecht met
betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad’ (WCOD) ingediend. De Minister
van Justitie heeft daarbij de Staatscommissie in haar advies gevolgd en op 1 juni 2001
is de WCOD in werking getreden.48

vanwege die Staat teboekgesteld is dan wel bij gebreke van enige teboekstelling toebehoort aan
een onderdaan van die Staat.
Artikel 8 Deze wet is niet van toepassing op: a. aansprakelijkheid voor aanvaring door schepen
voor zover het daarop toepasselijke recht wordt bepaald door art. 7 van de wet van 18 maart 1993
houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht; b. aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer voorzover het daarop
toepasselijke recht wordt bepaald door het op 4 mei 1971 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen op de weg,waarvan de Engelse
en de Franse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1971, nr.
118; c. aansprakelijkheid voor produkten voor zover het daarop toepasselijke recht wordt bepaald
door het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van
toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten, waarvan de Engelse en de Franse tekst
en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad 1974, nr. 84.’

46 Advies van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht van 23 december 1996. Ter
inzage gelegd stuk bij Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3-4, tevens te raadplegen via
www.justitie.nl.

47 Zie voor de reden voor deze andere opzet onder andere: het advies van de Staatscommissie voor
het ipr van 23 december 1996 als bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de WCOD, Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3, tevens te raadplegen via www.justitie.nl, en de Nota naar
aanleiding van het verslag van 30 januari 2001. Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 8.

48 Zie art. 14 WCOD, Stb. 2001, 190.
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4.3 Toepassingsgebied van de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad
(WCOD)

4.3.1 Inleiding

Indien een zaak aanhangig wordt gemaakt voor de Nederlandse rechter, dient de
Nederlandse rechter ter beoordeling van zijn bevoegdheid en ter vaststelling van het
toepasselijke recht de door partijen gestelde rechtsfeiten te kwalificeren. De kwalificatie
van een bepaald rechtsfeit als onrechtmatige daad geschiedt aan de hand van het
internationaal privaatrecht van de lex fori, zijnde Nederlands internationaal privaatrecht.
Indien de Nederlandse rechter bevoegd is om te oordelen over een internationale
onrechtmatige daad bepaalt de Nederlandse rechter het toepasselijke recht in beginsel
aan de hand van de WCOD. De WCOD is in tegenstelling tot de IPR-Schets alleen
toepasselijk op onrechtmatige daden en niet op andere niet-contractuele verbintenissen.
In art. 2 van de WCOD worden voorts nog enkele onrechtmatige daden van de
toepassing van de WCOD uitgesloten. De WCOD laat ingevolge art. 2 namelijk
onverlet het Haags Verkeersongevallenverdrag49 van 1971, het Haags Produktaanspra-
kelijkheidsverdrag50 van 1973 en art. 7 van de Wet conflictenrecht zeerecht betreffen-
de aanraking tussen schepen.

Met betrekking tot de verhouding tussen de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht zal de vraag worden beantwoord of de WCOD nog een aanvullende rol kan
spelen bij de aanwijzing van het toepasselijke recht op aanraking tussen schepen in
de zin dat aan de WCOD een rechtskeuzebevoegdheid kan worden afgeleid. Ten
aanzien van externe onrechtmatige daden met een zeeschip anders dan aanraking tussen
schepen rijst de vraag of de WCOD het toepasselijke recht aanwijst op al deze onrecht-
matige daden of dat hiervoor het ongeschreven conflictenrecht een rol is blijven spelen.
De hierboven genoemde vragen worden beantwoord in de volgende paragrafen.

Uit de feiten dat er geen bijzondere conflictregel bestaat voor interne onrechtmatige
daden op een zeeschip, dat de WCOD de toepassing op het zeeschip niet uitsluit en
uit het feit dat in de WCOD in art. 1 sub b51 een bepaling is opgenomen voor on-
rechtmatige daden aan boord van een zeeschip op volle zee, is duidelijk dat de conflict-
regels uit de WCOD in ieder geval toepasselijk zijn op interne onrechtmatige daden

49 Haags Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, 4 mei 1971,
Trb. 1971, 118. Het Verdrag is voor Nederland in werking getreden op 30 december 1978.

50 Haags Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten,
2 oktober 1973, Trb. 1974, 84. Het verdrag is voor Nederland in werking getreden op 1 september
1979.

51 In art. 1 lid 1 aanhef en sub b WCOD is bepaald: ‘Voor de toepassing van deze wet wordt met het
grondgebied van een Staat gelijkgesteld: (b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of
vanwege die Staat teboekgesteld is of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is
voorzien, dan wel bij gebreke van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document,
toebehoort aan een onderdaan van die Staat.’ Zie over deze bepaling uitgebreid paragraaf 4.4.2.3.
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aan boord van een geregistreerd zeeschip. Hieruit volgt dat op grond van de lex loci
delicti-regel in beginsel het recht van de staat in wiens wateren het schip zich bevindt,
toepasselijk is op deze onrechtmatige daden. In art. 1 sub b van de WCOD wordt
als gezegd een bijzondere regel gegeven voor onrechtmatige daden met een zeeschip
op volle zee. Deze bijzondere conflictregel is nodig omdat de lex loci delicti-regel
op volle zee geen toepasselijk nationaal recht aan zou wijzen. De WCOD verwijst
voor onrechtmatige daden op volle zee naar het recht van de staat waar het schip is
geregistreerd, de lex registrationis. Deze oplossing van het locus sine lege probleem
op volle zee wordt hieronder gewaardeerd.52

4.3.2 Toepassing van de WCOD op het zeeschip

4.3.2.1 De betekenis van de WCOD voor de rechtskeuzebevoegdheid bij aanraking
tussen schepen

Inleiding
In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt de mogelijkheid van het doen van een
rechtskeuze niet genoemd. De Nederlandse wetgever is daarmee afgeweken van de
tekst van het CMI ontwerp van 1977 waar in art. 4 staat ‘unless the parties otherwise
agree’.53 De vraag rijst daarom of de bevoegdheid om het toepasselijke recht op een
aanraking tussen schepen kan worden gebaseerd op de WCOD waarin de rechtskeuze-
bevoegdheid wel staat genoemd. De vraag wat de verhouding is tussen de bijzondere
conflictregel voor aanraking tussen schepen in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en
de algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad uit de WCOD wordt bepaald
door de hieronder uiteengezette regels die de verhoudingen tussen conflictregels
bepalen.

De vraag of partijen desondanks rechtskeuzebevoegdheid hebben door deze te
baseren op het commune internationaal privaatrecht zoals neergelegd in de WCOD54

is overigens voornamelijk van theoretisch belang. Een rechtskeuze zal zich in het geval
van aanraking tussen schepen in de meeste gevallen alleen achteraf kunnen voordoen.
De betrokken partijen komen immers pas door de aanraking met elkaar in contact.55

Een dergelijke rechtskeuze achteraf doet zich bij aanraking tussen schepen in de
praktijk weinig voor nu partijen geen overeenstemming zullen kunnen vinden over
het toepasselijke recht indien de keuze voor de ene partij gunstig en voor de andere
partij ongunstig uitpakt voor de uitkomst van het geschil.56

52 Zie hoofdstuk 5.
53 Zie ook paragraaf 2.4.3.
54 Zie onder meer: Vlas (Onrechtmatige Daad), IX, aant. 3-143; Kokkini-Iatridou en Boele Woelki,

1992, p. 528.
55 Een uitzondering hierop is denkbaar in het geval van een sleepovereenkomst.
56 Zie over de processuele rechtskeuze in zeerechtelijke zaken: Boonk 1998, p. 47-73.
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Verhoudingen tussen conflictregels
Tussen verschillende conflictregels bestaan rangordes. In de eerste plaats bestaat een
rangorde tussen conflictregels die zijn opgenomen in een ieder verbindend verdrag57

of in een communautaire verordening58 enerzijds en conflictregels uit nationale bron
anderzijds. Indien een onrechtmatige daad onder het toepassingsgebied van zowel
een dergelijke conflictregel uit internationale bron als een conflictregel uit nationale
bron valt, wijst de conflictregel uit internationale bron het toepasselijke recht aan.
In de tweede plaats bestaat een rangorde tussen verschillende conflictregels uit inter-
nationale bron. De rangorde tussen deze conflictregels kan worden afgeleid uit art.
30 van het Weens Verdragenverdrag.59 Op grond art. 30 lid 2 van dat verdrag moet
in de eerste plaats gekeken worden naar het doel van de verschillende regels. Indien
uit de letterlijke tekst van de samenlopende regels of door middel van interpretatie
daarvan blijkt welke regels voorgaan, dient die rangorde te worden aangehouden.
Indien deze methode geen duidelijk antwoord oplevert, geldt op grond van art. 30
lid 3 Weens Verdragenverdrag dat in beginsel de jongere regels voor de oudere regels
gaan. In de derde plaats kan zich samenloop voordoen tussen verschillende conflict-
regels uit nationale bron. Strikwerda60 zegt hierover:

‘De samenloop van ipr-regels uit verschillende nationale bronnen wordt beheerst door
hetgeen in het algemeen geldt voor de samenloop van regels van intern recht. De rechter
zal met behulp van de gebruikelijke interpretatiemethoden de onderlinge verhoudingen van
de samenlopende regels dienen vast te stellen. Voor het ipr doen zich hier in het algemeen
geen bijzondere problemen voor (…)’

In beginsel geldt voor samenloop van regels uit nationale bron dat beide rechtsregels
gelijktijdig moeten worden toegepast, tenzij de rechtsgevolgen niet tegelijkertijd kunnen
bestaan of er strijd met het systeem of de strekking van de wet ontstaat.61 In het
geval van conflictregels betekent dit dat de samenlopende conflictregels beide toepasse-
lijk zijn tenzij ze naar verschillende rechtsstelsels verwijzen of strijd met het systeem
of de strekking van de wet ontstaat. Indien een dergelijke cumulatie van regels niet
mogelijk is, mag bij samenloop van materiële regels de gerechtigde in beginsel kiezen
welke rechtsregel toepasselijk is, tenzij dit in strijd komt met het systeem of de
strekking van de wet.62 Indien cumulatie van samenlopende conflictregels geen oplos-
sing biedt moet het systeem van exclusiviteit worden gehanteerd inhoudende dat de
bijzondere conflictregel voor de algemene conflictregel gaat.

57 Bedoeld wordt een Verdrag als genoemd in art. 93 en 94 GW.
58 Bedoeld wordt een Verordening van de EG.
59 Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht van 23 mei 1969, Trb. 1985, 79. Zie Sinclair 1984;

De Meij 2003, p. 229-240.
60 Strikwerda 2002, p. 13.
61 Boukema 1966, p. 22-24, Boukema 1992, nr. 5-7, De Meij 2003, p. 228.
62 Boukema 1966, p. 22-24, Boukema 1992, nr. 5-7, De Meij 2003, p. 228.
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De verhouding tussen art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD
De verhouding tussen art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD wordt in
beginsel bepaald door hetgeen hierover in deze regelingen zelf is vastgelegd. In art.
2 lid 2 WCOD is bepaald:

‘Deze wet laat onverlet het bepaalde in art. 7 van de Wet van 19 maart 1993, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht (Stb. 1993, 168).’

Uit dit artikellid blijkt dat de conflictregels uit de WCOD de conflictregel uit art. 7
Wet conflictenrecht zeerecht niet opzij zet. Ingevolge de regels van samenloop geldt
vervolgens dat door cumulatie in beginsel de conflictregels van beide wetten toepasse-
lijk zijn.63 Met betrekking tot de rechtskeuzebevoegdheid betekent dit in beginsel
dat rechtskeuzebevoegdheid uit de WCOD kan worden afgeleid tenzij dit in strijd
komt met het systeem of de strekking van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Op
basis van een hieronder uitgevoerde analyse van het advies van de Staatscommissie
voor het IPR64 met betrekking tot de Wet conflictenrecht zeerecht, de Memorie van
Toelichting bij art. 2 WCOD en het rapport van de Raad van State65 over de WCOD
zal worden betoogd en onderbouwd dat het toekennen van een rechtskeuzebevoegdheid
bij aanraking tussen schepen niet in strijd is met het systeem of de strekking van art.
7 Wet conflictenrecht zeerecht en daarom kan worden afgeleid uit het conflictenrecht
voor de onrechtmatige daad zoals neergelegd in de WCOD. Met betrekking tot de
verhouding van de Wet conflictenrecht zeerecht tot het commune internationaal
privaatrecht heeft de Staatscommissie bij de totstandkoming van de Wet conflictenrecht
zeerecht gesteld:66

‘Op de in het ontwerp geregelde onderwerpen is, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken, het geschreven en ongeschreven Nederlands internationaal privaatrecht van
toepassing, zulks met inbegrip van de regels ten aanzien van de rechtskeuze en de exceptie
van de openbare orde.’

Uit deze zinsnede is af te leiden te zijn dat partijen bij een aanraking tussen schepen
hun rechtskeuzebevoegdheid kunnen baseren op de commune bevoegdheidsregels
voor de onrechtmatige daad. Het commune conflictenrecht voor de onrechtmatige
daad is sinds 2001 neergelegd in de WCOD waarin onder meer de rechtskeuzebevoegd-
heid ingeval van een onrechtmatige daad is erkend. Uit de Memorie van Toelichting67

bij art. 2 WCOD komt hetzelfde beeld naar voren als uit het bovengenoemde advies

63 Zie over samenloop paragraaf 1.6.
64 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 9 Advies van de Staatscommissie. Advies van de Raad

van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
65 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
66 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 9 Advies van de Staatscommissie. Advies van de Raad

van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
67 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 5.



258 4 – De Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (WCOD)

van de Staatscommissie voor het IPR over art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. In de
Memorie van Toelichting bij art. 2 WCOD staat:

‘In het tweede lid is tot uitdrukking gebracht dat art. 7 van de Wet van 18 maart, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht voorgaat als lex specialis, voorzover die wet het onderwerp specifiek
regelt. Genoemd art. 7 geeft conflictregels voor de aansprakelijkheid van schepen voor
gevolgen van aanvaring met internationale aspecten. Aanvaring wordt hier gebruikt in de
enge betekenis van art.en 540 en 1001 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, dat wil
zeggen de aanraking van schepen met elkaar. Gevallen van schade aan bijvoorbeeld bruggen
vallen dus niet onder dit art. 7, maar onder de thans voorgestelde algemene conflictregel
voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Art. 7 van de Wet van 18 maart, houdende
enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht en het
binnenvaartrecht sluit aan bij het Brussels aanvaringsverdrag van 1910 en het Binnenaan-
varingsverdrag van Genève van 1960, die beide enige eenvormige regels inzake aanvaring
geven en geldt alleen indien deze verdragen in een concreet geval toepassing missen.
Voorzover art. 7 een bepaald onderwerp niet regelt, wordt teruggevallen op het onderhavige
wetsvoorstel. Ik denk hierbij met name aan de mogelijkheid om door middel van rechtskeuze
het toepasselijke recht aan te wijzen, welk onderwerp in de ipr-wet zee- en binnenvaartrecht
niet is geregeld en waaraan hierna bij art. 6 nadere aandacht zal worden besteed.’

Zowel uit het advies van de Staatscommissie voor het IPR als uit de Memorie van
Toelichting bij de WCOD blijkt dat partijen bij een aanraking tussen schepen rechts-
keuzebevoegdheid kunnen ontlenen aan het commune internationale privaatrecht voor
de onrechtmatige daad, zoals neergelegd in de WCOD. Uit het rapport van de Raad
van State68 over de WCOD lijkt daarentegen echter voort te vloeien dat partijen bij
een aanraking tussen schepen geen rechtskeuzebevoegdheid kunnen afleiden uit de
WCOD. In dit rapport van de Raad van State is namelijk gesteld:

‘Artikel 7 van de genoemde wet (de Wet conflictenrecht zeerecht WV) regelt het aanvarings-
recht op eigen wijze en in overeenstemming met de internationale Verdragen betreffende
dat rechtsgebied. Ten aanzien van aanvaringen is het dan ook noodzakelijk uitdrukkelijk
vast te stellen, dat art. 7 een eigenstandige regel is en geen lex specialis van de algemene
conflictenrechtelijke regeling van de onrechtmatige daad. In het bijzonder de afwezigheid
in internationale Verdragen van een uitdrukkelijke regeling van de rechtskeuze bij aanvarin-
gen, en het om die reden ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling van de mogelijkheid
of onmogelijkheid van het uitbrengen van een rechtskeuze ten aanzien van het op de
aanvaringsaansprakelijkheid toepasselijk recht in art. 7, vraagt om die afbakening. Daar-
zonder is er immers aanleiding voor de rechtstoepasser om een eventuele bevoegdheid een
rechtskeuze in het aanvaringsrecht uit te brengen, niet te ontlenen aan de Verdragen die
aan art. 7 van de wet van 1993 ten grondslag liggen, maar aan art. 6 van de thans voor-
gestelde wet.’

68 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
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Ik meen echter dat uit dit rapport van de Raad van State69 over de WCOD niet moet
worden afgeleid dat partijen bij een aanvaring in de zin van art. 7 Wet conflictenrecht
zeerecht geen rechtskeuzebevoegdheid kunnen ontlenen aan de WCOD. In het rapport
wordt gesteld dat een reden voor het niet-toekennen van rechtskeuzebevoegdheid in
art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht ligt in het feit dat er geen verdrag bestaat dat een
dergelijke bevoegdheid toekent. Het feit dat in het Brussels Aanvaringsverdrag uit
1910 de mogelijkheid van een rechtskeuze niet wordt genoemd, staat mijns inziens
niet in de weg aan het toekennen van een dergelijke bevoegdheid nu dat verdrag alleen
eenvormige regels bevat en geen conflictregels.

In de rechtspraak70 en literatuur71 wordt, in overeenstemming met de hierboven
geanalyseerde Parlementaire Geschiedenis, eveneens aangenomen dat partijen bij
aanraking tussen schepen wel rechtskeuzebevoegdheid hebben. Kokkini-Iatridou en
Boele-Woelki72 stellen daartoe:

‘De vraag of partijen bij een aanvaring in de zin van art. 111 van de IPR-Schets (het
huidige art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht WV) een rechtskeuze mogen uitbrengen dient
ons inziens bevestigend te worden beantwoord. De aanvaring is een species van de onrecht-
matige daad en behoort evenzeer tot de verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst.
Waarom zou een verschil moeten worden gemaakt tussen aanraking van schepen met elkaar
en schade veroorzaakt door schepen? Uit systematisch oogpunt verdient het derhalve
aanbeveling om art. 111 van Hoofdstuk 6 te verplaatsen naar Hoofdstuk 5 Titel 3. Alle
verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst behoren in dezelfde Titel te worden
geregeld.’

Geconcludeerd moet worden dat, ondanks dat in art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
die mogelijkheid niet met zoveel woorden wordt genoemd, partijen die zijn betrokken
bij een aanraking tussen schepen het op de daaruit voortvloeiende vorderingen toepas-
selijke recht wel kunnen kiezen.

4.3.2.2 De betekenis van de WCOD voor externe onrechtmatige daden anders dan
aanraking tussen schepen

Hierboven is uiteengezet dat voor aanvaring en olievervuiling eenvormige regels
bestaan. Voor een grote groep andere externe onrechtmatige daden waarbij een
zeeschip is betrokken zoals zuiging, brand, explosie, wrakvorming en vervuiling anders
dan door olie bestaan geen eenvormige regels. Deze onrechtmatige daden worden
dus beheerst door een nationaal recht. Welk nationaal recht dit in een gegeven geval
is, wordt aangewezen door conflictregels. Uit de Parlementaire Geschiedenis van art.

69 Advies van de Raad van State en nader rapport, Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 2.
70 Een voorbeeld van een rechtskeuze voor het Brussels Aanvaringsverdrag is de uitspraak van de

Rb. Rotterdam 22 juli 1983, S&S 1983, 108 (Parandowski/Lovech).
71 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 528; Prisse 1995, p. 53-54.
72 Kokkini-Iatridou en Boele-Woelki 1992, p. 528.
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7 Wet conflictenrecht zeerecht en de WCOD blijkt welke conflictregels hiervoor
gelden. In de Memorie van Toelichting73 bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht is
gesteld:

‘Schade door een schip veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaatshad, dus zonder
aanraking van schepen met elkaar, valt buiten het bestek van art. 7. Gevallen van schade
aan bruggen, aan walinstallaties, aan sluizen en schade tengevolge van golfslag, zuiging
door een schip of brand of explosie aan boord van een schip, door verontreiniging door
olie of andere schadelijke stoffen welke aan een schip ontsnappen, kunnen zonder bezwaar
aan het gewone conflictenrecht worden overgelaten. Er is geen reden deze gevallen van
aansprakelijkheid aan een speciale maritieme conflictenregel te onderwerpen. Evenmin
bestaat er reden tot het ontwerpen van een speciale maritieme regel voor het geval dat
de aanvaring niet is veroorzaakt door schepen, bij voorbeeld het geval waarin een aanvaring
ontstaat doordat op de Nieuwe Waterweg de walradar uitvalt en uitsluitend als gevolg
daarvan twee in de mist varende schepen met elkaar in aanraking komen.’

En verder is in de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
neergelegd:

‘Een volgende beperking (in de toepassing van art. 7 WV) is gelegen in de voorwaarde
dat de schade moet zijn ontstaan aan een schip, dan wel aan opvarenden of zaken aan
boord van een schip. Deze beperking is consistent met het uitgangspunt van het Brussels
aanvaringsverdrag van 1910 (…). Indien als gevolg van de aanvaring bij voorbeeld olie
ontsnapt en schade aan de wal toebrengt of kosten veroorzaakt wegens de opruiming ervan,
dan valt de aansprakelijkheid daarvoor onder het gewone conflictenrecht. De vraag van
de aansprakelijkheid van dergelijke schade is overigens veelal bij internationale Verdragen
geregeld.’74

In de Memorie van Toelichting bij art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt het
toepassingsgebied van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht zoals dat blijkt uit de
letterlijke tekst van het artikellid bevestigd. Art. 7 is alleen van toepassing op aanraking
tussen schepen en niet op andere onrechtmatige daden met het zeeschip. Uit de eerder
aangehaalde Memorie van Toelichting75 bij art. 2 WCOD blijkt dat de WCOD in
ieder geval toepasselijk wordt geacht op aanraking van een schip met een andere zaak
dan een schip zoals een kade of een brug. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat
aanraking met een brug of booreiland dat onder de definitie valt van ‘schip’ in art. 1
van Boek 8 BW beschouwd moet worden als een aanvaring in de zin van art. 7 Wet
conflictenrecht zeerecht.76 Een aanraking met een dergelijk ‘schip’ valt dan niet onder

73 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 12-13.
74 Mijns inziens moge deze stelling waar zijn voor de aansprakelijkheid voor olievervuiling door de

werking van het CLC-verdrag. Voor schade door bunkerolie van andere schepen dan olietankers
en schade door chemicaliën bestaan echter nog geen eenvormige regels tengevolge van het nog niet
in werking zijn van het HNS-verdrag en het Bunkers-verdrag. Zie paragraaf 3.2 en 3.3.

75 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 5. Zie boven paragraaf 4.3.2.1.
76 Zie HR 28 mei 2004, S&S 2005, 13 (G).



Deel II 261

de WCOD maar onder de bijzondere verwijzingsregel voor aanraking tussen schepen
uit art. 7 van de Wet conflictenrecht zeerecht.

4.3.2.3 Samenvatting van de toepasselijkheid van de WCOD op het zeeschip

Samengevat kan worden dat art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht alleen toepasselijk
is op aanraking tussen schepen. De vervolgvraag of de WCOD hier nog een aanvullen-
de rol kan spelen in de zin dat hieraan een rechtskeuzebevoegdheid kan worden
ontleend, dient in positieve zin te worden beantwoord.77 Voor alle andere maritieme
onrechtmatige daden dan aanraking tussen schepen wijst de WCOD ook het toepasselij-
ke recht aan indien geen rechtskeuze is gemaakt. Het is echter zeer de vraag of door
deze toepassing van de WCOD op zeeschepen wel voldoende recht wordt gedaan
aan het bijzondere karakter van het zeeschip.78

4.4 Inhoud van de WCOD

4.4.1 Inleiding

In de WCOD heeft de klassieke lex loci delicti-verwijzing het uiteindelijk gewonnen
van de aanknoping aan het nauwst verbonden recht.79 Voorts is ter bepaling van
de locus delicti vastgelegd dat bij een meervoudige locus het recht van het Erfolgsort
prevaleert en in het geval van een locus sine lege de plaats van registratie van het
betrokken vervoermiddel als plaats van handeling wordt aangemerkt. Op de toepasse-
lijkheid van de lex loci delicti staat de WCOD drie uitzonderingen toe. Deze uitzonde-
ringen betreffen de rechtskeuze, de gevolgenuitzondering en de accessoire aanknoping.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de achtergrond en de inhoud van zowel
de hoofdregel als de drie uitzonderingsgronden uit de WCOD.

77 Zie paragraaf 4.3.2.1.
78 Zie 5.5.
79 Zie voor de reden voor deze andere opzet onder andere: het advies van de Staatscommissie voor

het ipr van 23 december 1996, als bijlage bij de Memorie van Toelichting bij de WCOD,Kamerstuk-
ken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3, tevens te raadplegen via www.justitie.nl, en de Nota naar
aanleiding van het verslag van 30 januari 2001. Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 8, (NaV).
In de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3.) is gesteld omtrent
het verwerpen van de toepasselijkheid van het nauwst verbonden recht, zoals het nog in de IPR-Schets
stond, ten gunste van de lex loci delicti: ‘De in het voorontwerp geregelde subsidiaire aanknoping
aan het recht van de Staat waarmee de onrechtmatige daad het nauwst is verbonden, op vergelijkbare
wijze als in art. 4 EVO, is verlaten. Het terugvallen op de klassieke verwijzingsregel voor de
onrechtmatige daad (lex loci delicti) hangt samen met de in het COVA-arrest gehanteerde verwij-
zingsregel en met de rechtsgeleerde kritiek op de in het voorontwerp voorgestelde subsidiaire
verwijzingsregel. Bij nader inzien ben ik, met de Staatscommissie (advies sub 5), van oordeel dat
er onvoldoende zwaarwegende argumenten zijn deze klassieke verwijzingsregel te vervangen door
aanknoping aan het recht van de nauwste band. Hierbij teken ik aan dat de in het voorontwerp
gepropageerde verwijzingsregels via de nauwste band-constructie doorgaans eveneens zouden leiden
tot toepassing van de lex loci delicti.’
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4.4.2 Als hoofdregel is de lex loci delicti toepasselijk

4.4.2.1 Inleiding

In art. 3 lid 1 WCOD is bepaald dat een onrechtmatige daad in beginsel wordt beheerst
door de lex loci delicti. Het artikellid luidt:

‘Verbintenissen uit onrechtmatige daad worden beheerst door het recht van de Staat op
welks grondgebied de daad plaatsvindt.’

De keuze voor toepasselijkheid van de lex loci delicti op de onrechtmatige daad wordt
reeds lang breed gedragen.80 Verschillende grondslagen zijn door voorstanders van
de lex loci delicti genoemd ter ondersteuning van de gelding van deze conflictregel
voor de onrechtmatige daad.81 Een deel van de vermeende grondslagen komt voort
uit het feit dat in vroegere tijden nog geen scheiding bestond tussen het strafrecht
en het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Hoewel de onrechtmatige daad
sinds lange tijd los staat van het strafrecht, worden de daar geldende beginselen ook
sindsdien nog aangevoerd ter ondersteuning van de lex loci delicti-regel. Zowel in
eerdere codificatiepogingen,82 het huidige Engelse conflictenrecht,83 het huidige

80 Zie: T.M.C. Asser 1880, p. 64-65; Josephus Jitta 1916, p. 526; Kosters 1917, p. 793, Meijers 1936;
Dubbink 1947, p. 10-15. Van Brakel 1953, p. 223-224; Van Rooij en Polak, 1987, p. 137 e.v.; De
Boer 1987, p. 25 e.v.; Sauveplanne 1989, nr. 24; Von Hoffmann 2001, p. 224-226; Strikwerda 2002,
p. 181-183; Vlas (Onrechtmatige daad), IX.

81 Graziano heeft een goed overzicht gegeven van de in de literatuur genoemde grondslagen. Kadner
Graziano 2002, p. 138-149. Zie: Zittelmann, Internationales Privatrecht 1897, p. 98 ev., 109 e.v.;
Josephus Jitta 1916, p. 58-60; Mulder 1947, p. 196; Kosters, 1917, p. 789-796; Bartin 1930/1932;
Dubbink 1947, p. 41-54; Van Brakel 1953, p. 219-225; Rauscher 2002, p. 273.

82 Op de Haagse conferentie van 1900 heeft Roguin een voorontwerp voor een conventie over verbinte-
nissen ingediend. In deze ontwerp-conventie werd voorgesteld om de onrechtmatige daad te laten
beheersen door de wet van het land waar zij gepleegd werd. Dit voorontwerp is echter niet in
behandeling genomen. Zie Actes de la troisième conférence de la Haye pour le droit international
privé, 1900, p. 64, art. 9.
In art. 18 van de eveneens nooit in werking gereden Eenvormige Benelux Wet (EW)W (artikel 14
EW Wet 1966) is gesteld: ‘De wet van het land, alwaar een feit plaatsvindt, bepaalt of dit feit een
onrechtmatige daad is en welke verbintenissen daaruit voortvloeien. Indien echter de gevolgen
behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit heeft plaatsgevonden, worden
de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat andere land bepaald.’

83 Section 11(1) van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995.
Deze regel luidt: ‘The general rule is that the applicable law is the law of the country in which
the events constituting the tort (…) in question occur’. Opgemerkt dient te worden dat naar Engels
conflictenrecht hiervan kan worden afgeweken indien een ander rechtsstelsel nauwer verbonden
is met de zaak, zie Section 11 (2) van de 1995 Act. Zie ook verder paragraaf 5.4.
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Duitse conflictenrecht,84 Rome II, de Nederlandse jurisprudentie85 als de Nederlandse
literatuur86 wordt de lex loci delicti-regel als hoofdregel erkend.

Vaststelling van de locus delicti
Artikel 3 WCOD is inmiddels in de jurisprudentie doorgaans zonder problemen
toegepast op onrechtmatige daden ‘op land’.87 Toepassing van de lex loci delicti
zonder meer kan in enkele gevallen echter tot problemen leiden.88 Moeilijkheden
kunnen zich namelijk voordoen ingeval van een:

a. meervoudige locus. Deze situatie doet zich voor indien de plaats waar de onrecht-
matige daad wordt gepleegd en de plaats waar de schade zich voordoet in verschil-
lende landen liggen. Vastgesteld dient dan te worden of het recht van het Hand-
lungsort of het recht van het Erfolgsort toepasselijk is;

b. locus sine lege. In dit geval bevindt de locus zich in een gebied dat niet binnen
het territoir van een staat valt;

c. toevallige locus. Er is sprake van een toevallige locus indien de plaats waar de
onrechtmatige daad zich voordoet weinig verband houdt met de rechtsverhouding;

d. moeilijk vaststelbare locus.

Deze vier mogelijke problemen bij de bepaling van de locus delicti kunnen zich zeer
wel voordoen indien een zeeschip betrokken is bij een onrechtmatige daad. Een schip
kan binnen het territoir van staat A olie lozen welke de kust van staat B vervuilt, het
Handlungs- en het Erfolgsort liggen dan in verschillende staten. Een schip kan betrok-
ken zijn bij een aanvaring op volle zee of het kan zinken in volle zee en dientengevol-
ge leiden tot wrakopruimingskosten. In deze gevallen is sprake van een locus sine
lege. Cruisepassagiers kunnen een voedselvergiftiging oplopen aan boord van een
schip terwijl zich dat in de territoriale wateren van Haïti bevindt. De banden met Haïti
zijn in dat geval toevallig. Tenslotte kan de situatie zich voordoen dat de kapitein

84 De tekst van art. 40 lid 1 EGBGB luidt: ‘(1) 1 Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen
dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. 2 Der Verletzte kann verlangen,
daß anstelle dieses Rechts das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg eingetreten
ist. 3 Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis zum Ende des frühen ersten Termins
oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausgeübt werden.’ Zie: Von Hoffmann 2001, aant.
Art. 40 EGBGB; Kadner Graziano 2002, p. 138-149.

85 HR 1 mei 1936, NJ 1936, 956; HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.)
(Ooievaar-arrest); HR 10 januari 1941,NJ 1941, 824 (Kon. Paketvaartmij-The Liverpool and London
and Globe Insurance Cy.). Opvallend is dat de PG in deze laatste zaak spreekt over aanvaring. De
PG geeft aan het begrip aanvaring dus een ruime definitie in de zin dat ook schadevaring zonder
aanraking, vergelijk hiervoor het begrip aanvaring in het Brussels Aanvaringsverdrag 1910.

86 T.M.C. Asser 1880, p. 64-65; Josephus Jitta 1916, p. 526; Kosters 1917, p. 793; Meijers 1936;
Dubbink 1947, p. 10-15. Van Brakel 1953, p. 223-224.

87 HR 23 november 2001, NIPR 2002, 17 (Chantal); Rb. Arnhem 27 januari 2003, NIPR 2003, 101
(Stichting de Nationale Sporttotalisator/Ladbrokes); Vzngr. Rb. Utrecht 27 februari 2003,NIPR 2003,
103; Vzngr. Rb. Utrecht 31 juli 2003, NIPR 2003, 273.

88 Pontier, ‘Feit en rechtsnorm: moeilijke gevallen van lokaliseren van de internationale onrechtmatige
daad: Hoge Raad 12 oktober en 7 december 2001’, NIPR, 2002, p. 274-282.
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van een schip nalaat een bepaalde handeling te verrichten. In dat geval is soms
moeilijk te bepalen waar dat nalaten zich precies voordeed.89

Bij het opstellen van de WCOD is reeds geanticipeerd op de problemen waartoe
toepassing van de locus delicti-regel aanleiding kan geven. In art. 1 WCOD en in
art. 3 lid 2 WCOD worden daarom oplossingen aangedragen voor onrechtmatige daden
met een locus sine lege of een meervoudige locus.

In de volgende paragrafen wordt een antwoord gegeven op de vraag of de oplossin-
gen die de WCOD aanbiedt, voldoende zijn voor het oplossen van de moeilijkheden
die zich bij de toepassing van de locus delicti-regel op het zeeschip kunnen voordoen.

4.4.2.2 Meervoudige locus

Met betrekking tot de meervoudige locus90 is in art. 3 lid 2 WCOD bepaald dat bij
het uiteenlopen van ‘Handlungsort’ en ‘Erfolgsort’ de wet van het ‘Erfolgsort’ van
toepassing is, tenzij de inwerkingtreding in die staat door de dader redelijkerwijs niet
was te voorzien. Het artikellid luidt:

‘In afwijking van het eerste lid wordt, wanneer een daad schadelijk inwerkt op een persoon,
een goed of het milieu elders dan in de Staat op welks grondgebied die daad plaatsvindt,
het recht toegepast van de Staat op welks grondgebied die inwerking geschiedt, tenzij de
dader de inwerking aldaar redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.’

De schadelijke inwerking dient een beschadiging of letsel te zijn, een aantasting van
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, van een rechtsgoed of het natuurlijke milieu.
Van een meervoudige locus is geen sprake indien alleen de vermogensschade in een
andere staat wordt geleden dan waar het Handlungsort ligt.91 Uit de Memorie van
Toelichting92 blijkt de ratio van de keuze voor het Erfolgsort:

89 In de Diner/Igielko zaak (HR 12 oktober 2001, NIPR 2002, 16) heeft de Hoge Raad vastgesteld
dat bij een omissiedelict de plaats waar de handeling had plaats moeten vinden, moet worden
aangemerkt als de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgehad. De Boer heeft hierover
in een noot onder de Diner/Igielko zaak gezegd: ‘Naar hun aard zijn omissiedelicten lastiger te
lokaliseren dan commissiedelicten. Over het uitgangspunt – doorslaggevend is de plaats waar de
plicht tot handelen bestond – zijn de schrijvers in binnen- en buitenland het wel eens. Maar in de
praktijk zal het niet altijd even makkelijk zijn om die plaats aan te wijzen. Dat bleek bijvoorbeeld
in het geval van de Borcea (Rb. Rotterdam 15 maart 1991, NJ 1992, 91; AA 1992, p. 521, nt. Th.M.
de Boer). Na een schadevaring op de Noordzee verloor het onder Roemeense vlag varende schip
Borcea een grote hoeveelheid olie. De kapitein liet na de Nederlandse autoriteiten daarvan op de
hoogte te stellen, opdat zij de schade (vervuiling van de Nederlandse kust en de dood van duizenden
vogels) zouden kunnen beperken. Waar is in dit geval de locus delicti? Waar had de kapitein moeten
handelen? Op volle zee? In de eerste aanloophaven (Gent)? Of in de volgende aanloophaven
(Vlissingen)?’.

90 Zie hierover: Roelvink 1998, p. 29-34. HR 23 september 1988,NJ 1989, 743 m.nt. JHN (Kalimijnen).
91 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr, 3, p. 7.
92 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr, 3, p. 6.



Deel II 265

‘Gekozen is voor toepasselijkheid van het recht van de Staat van het “Erfolgsort”, omdat
dit veelal de Staat zal zijn waar het slachtoffer of de benadeelde woont, verblijft of gevestigd
is. Deze keuze voor de wet van het Erfolgsort (lex loci damni) wordt gerechtvaardigd door
het belang van de compensatoire functie van de verbintenis uit onrechtmatige daad, het
belang van de schadeafwikkeling, welk belang zwaarder is gaan wegen dan de preventieve
functie, het belang van de gedragsbeïnvloeding. Alleen voor het geval de dader redelijker-
wijs niet kon voorzien dat de schadelijke inwerking in een andere Staat zou plaatsvinden
is een onvoorzienbaarheidsexceptie opgenomen en is weer de hoofdregel van het eerste
lid van toepassing. Of een beroep op deze exceptie zal slagen is afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval.’

De toepasselijkheid van het recht van het Erfolgsort is ook in andere stelsels van
conflictenrecht terug te vinden. In het Engelse recht93 moet de locus delicti bijvoor-
beeld bepaald worden aan de hand van de plaats waar de persoon of zaak die wordt
geschaad zich bevond ten tijde van de beschadiging. In Rome II is als basisregel
gegeven dat het recht moet worden toegepast van de plaats waar de rechtstreekse
schade is ontstaan of dreigt te ontstaan. In de Verordening wordt dus in geval van
een meervoudige locus het recht van het zogenaamde Erfolgsort als toepasselijk recht
aangewezen. In tegenstelling tot de WCOD maakt Rome II hierop geen uitzondering
indien de schadelijk inwerking in een bepaald land niet was te voorzien.

In het Duitse recht94 is voor een andere oplossing van het meervoudige locus
probleem gekozen. In het Duitse conflictenrecht is in beginsel het recht van het
Handlungsort toepasselijk maar heeft de benadeelde op grond van art. 40 lid 1
EGBGB95 het recht om voor de toepasselijkheid van het recht van het Erfolgsort
te kiezen. De ratio van deze Duitse regel is gelegen in de wens de zwakkere partij
te beschermen.96 In de WCOD is op advies van de Staatscommissie uiteindelijk

93 Section 11(2) van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995.
In deze bepaling is gesteld: ‘Where elements of those events occur in different countries, the
applicable law under the general rule is to be taken as being – (a) for a cause in action in respect
of personal injury caused to an individual or death resulting from personal injury, the law of the
country where the individual was when he sustained the injury; (b) for a cause of action in respect
of damage to property, the law of the country where the property was when it was damaged; and
(c) in any other case, the law of the country in which the most significant element of those events
occurred.’

94 Von Hoffmann 2001, p. 193-197; Siehr 2001, p. 238-243; 245; 251-254; Kadner Graziano, 2002,
p. 194-235; Rauscher 2002, p. 273-287; Kropholler 2004, p. 512-516.

95 De tekst van het eerste lid van art. 40 EGBGB luidt: ‘(1) Ansprüche aus unerlaubter Handlung
unterliegen dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Der Verletzte kann
verlangen, daß anstelle dieses Rechts das Recht des Staates angewandt wird, in dem der Erfolg
eingetreten ist. Das Bestimmungsrecht kann nur im ersten Rechtszug bis zum Ende des frühen ersten
Termins oder dem Ende des schriftlichen Vorverfahrens ausgeübt werden.’ Zie: Von Hoffmann 2001,
p. 194-197; nr. 19-21; 26.

96 Kadner Graziano 2002, p. 194-235; Rauscher 2002, p. 273-287; Kropholler 2004, p. 513-514.
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besloten in het Nederlandse conflictenrecht voor de onrechtmatige daad een dergelijke
keuze niet aan de benadeelde toe te staan. De Staatscommissie97 overweegt daartoe:

‘Moet de benadeelde kunnen kiezen voor toepassing van de lex loci delicti in plaats van
het recht van de Staat waar de schadelijke inwerking heeft plaatsgevonden? De rechtvaardi-
ging voor een dergelijk keuzerecht kan worden gevonden in de omstandigheid dat in
bepaalde gevallen het recht van het “Handlungsort” meer bescherming aan het slachtoffer
kan bieden dan het recht van het “Erfolgsort” (vaak het eigen recht van de benadeelde),
terwijl de dader zich niet erover kan beklagen dat het recht van de plaats waar hij heeft
gehandeld toepassing vindt. De Staatscommissie is evenwel van mening dat er voor een
dergelijk aan de benadeelde toekomend keuzerecht geen plaats dient te worden ingeruimd,
omdat niet valt in te zien waarom bij dit soort van onrechtmatige daden (met een meervoudi-
ge locus) aan de benadeelde wèl en in andere gevallen van onrechtmatige daden, zoals
bij toepassing van art. 1 lid 3, géén keuzerecht wordt toegekend. Bovendien opent het
voorgestelde art. 6 reeds de mogelijkheid dat de rechter rekening houdt met in de Staat
van het “Handlungsort” geldende voorschriften ter bescherming van personen of zaken.’98

4.4.2.3 Locus sine lege

In art. 1 WCOD is bepaald:

‘Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:
(a) de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van
natuurlijke rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die
Staat gelegen deel van de zeebodem voor zover die Staat daar op grond van het internatio-
nale recht soevereine rechten mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en exploitatie
van natuurlijke rijkdommen
(b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is
of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke
van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat;
(c) een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of vanwege die Staat
teboekgesteld is of in het nationaliteitsregister van die Staat is ingeschreven, dan wel bij
gebreke van enige teboekstelling of inschrijving in het nationaliteitsregister, toebehoort
aan een onderdaan van die Staat.’

Artikel 1 WCOD geeft voor een aantal situaties een oplossing voor het locus sine
lege-probleem. In dit artikel wordt bepaald dat met het grondgebied van een staat
worden gelijkgesteld: boorplatformen op het continentaal plat van die Staat, schepen
die in dat land zijn geregistreerd en zich bevinden op volle zee en zich in het luchtruim

97 Advies van de Staatscommissie d.d. 23 december 1996. Bijlage II bij de MvT van de WCOD
Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3. Het advies van de Staatscommissie is ook gepubliceerd
op www.justitie.nl, geraadpleegd in juni 2005.

98 Zie ook Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 5, p. 5.
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bevindende, in die staat teboekgestelde luchtvaartuigen.99 In art. 1 WCOD noch in
de toelichting daarop wordt duidelijkheid verschaft om welke teboekstelling het hier
gaat. Ingeval een schip zowel in een eigenaarsregister als een rompbevrachtingsregister
staat ingeschreven is daarom onduidelijk van welke staat het recht toepasselijk. Ter
oplossing van dit probleem dient mijns inziens het doel van de conflictregel, bestaande
uit 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 eigenaarsregister
en een vordering uit onrechtmatige daad op volle zee die is gericht tegen de romp-
bevrachter van het schip wordt beheerst door het recht van de staat van het romp-
bevrachtingsregister. Gaat het om een vordering jegens een andere persoon, bijvoor-
beeld 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.

Opgemerkt dient te worden dat de gelijkstelling van de locus delicti met de plaats
van registratie bij zeeschepen alleen geschiedt indien het schip zich op volle zee
bevindt. Indien het schip in de territoriale wateren vaart, geldt het onrechtmatige
daadsrecht van de kuststaat via de hoofdregel van art. 3 lid 1 WCOD, tenzij sprake
is van een rechtskeuze, gevolgenuitzondering of accessoire aanknoping. In de WCOD
is dus niet gekozen voor de toepasselijkheid van de lex registrationis op het zeeschip
ongeacht waar het schip zich bevindt. De WCOD leidt er dus toe dat op een onrecht-
matige daad aan boord van een schip in territoriale wateren een ander recht toepasselijk
is dan op een schip op volle zee. Mijns inziens zou echter door de lex registrationis
ook op interne onrechtmatige daden in territoriale wateren toe te passen beter worden
voldaan aan de eisen van doelmatigheid en rechtvaardigheid zoals die aan het conflic-
tenrecht worden gesteld. Bij de aanbevelingen aan het einde van dit deel zal deze
stelling nader worden toegelicht.100

In het Nederlandse Voorontwerp101 werd als eerder beschreven de rechtskeuze
voorop gesteld en subsidiair het recht van de staat waarmee de nauwste band bestond.
De locus werd dus niet als (primaire) aanknopingsfactor gehanteerd en voor een
oplossing voor een locus sine lege was daarmee geen noodzaak. Een regeling als in
art. 1 sub b WCOD was daarom in het voorontwerp niet nodig.102 In de WCOD
is in navolging van het COVA-arrest103 de lex loci delicti-regel naar voren geschoven
in plaats van de verwijzing naar het nauwst verbonden recht. De Raad van State104

adviseerde vervolgens om een regel aan het ontwerp toe te voegen voor situaties dat
de onrechtmatige daad zich buiten het territoir van alle staten voor heeft gedaan. De

99 Erauw 1982, p. 183. Erauw is van oordeel dat daden, gesteld aan boord van vliegtuigen of schepen,
niet het probleem van de plaatsbepalingen stellen. Hij ziet het eerder als een probleem van wetten-
soevereiniteit.

100 Zie hoofdstuk 5.
101 Zie paragraaf 4.2.1.
102 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 3-4 MvT.
103 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 (COVA). Zie paragraaf 4.2.2.
104 Advies van de Raad van State Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 5.
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minister heeft het advies van de Staatscommissie overgenomen en dientengevolge
werd een bepaling voor de locus sine lege opgenomen in art. 1 sub b WCOD.105

4.4.3 Uitzonderingen op de lex loci delicti-regel106

4.4.3.1 Achtergrond van de uitzonderingen

In de WCOD worden drie uitzonderingen toegelaten op de toepasselijkheid van de
lex loci delicti. Deze uitzonderingen zijn de rechtskeuzebevoegdheid, de gevolgenuit-
zondering en de accessoire aanknoping. De redenen voor het toestaan van deze
uitzonderingen liggen in een veranderde maatschappij. Het onrechtmatige daadsrecht
heeft zich in de loop van de jaren op verschillende manieren gewijzigd.107 In de
eerste plaats heeft binnen het onrechtmatige daadsrecht een functieverschuiving
plaatsgevonden. In plaats van gedragsbeïnvloeding is de schadeafwikkeling op de
voorgrond komen te staan. Doordat de gevolgen van een onrechtmatige daad meer
centraal zijn komen te staan dan de persoonlijke schuld is territoriale aanknoping door
middel van de lex loci delicti-regel niet meer vanzelfsprekend.

In de tweede plaats leidden technische ontwikkelingen en intensivering van het
internationale verkeer in de twintigste eeuw ertoe dat de lex loci delicti-regel steeds
vaker tot een ongewenst resultaat leidt. De locus is steeds vaker toevallig, dat wil
zeggen dat er weinig binding bestaat tussen de onrechtmatige daad en de plaats waar
deze zich voordoet. Een van de eerste voorbeelden hiervan is het ongeluk met het
vliegtuig de Ooievaar.108 In deze casus gaat het om het KLM vliegtuig de Ooievaar
dat neerstort in Siam (Thailand). Een van de omgekomen passagiers is de Fransman
Baudart. Zijn weduwe en kinderen stellen een vordering uit onrechtmatige daad in
tegen de KLM. De KLM beroept zich op uitsluiting van elke aansprakelijkheid zoals
dat is opgenomen in de vervoerovereenkomst. Het hof past Siamees recht toe op de
vraag of deze uitsluiting van elke aansprakelijkheid mogelijk is en oordeelt dat naar
dat recht de uitsluiting mogelijk is indien de passagier daarmee uitdrukkelijk heeft
ingestemd. Het hof acht deze instemming bewezen. In cassatie wordt onder meer
aangevoerd dat bedoelde uitsluiting in strijd is met de Nederlandse openbare orde
en dat de uitsluiting daarnaast getoetst had moeten worden aan Frans recht, zijnde
het nationale recht van de nabestaanden. De Hoge Raad acht echter alleen Siamees
recht als lex loci delicti toepasselijk op de vordering uit onrechtmatige daad met als
gevolg dat de nabestaanden van de omgekomen passagier geen schadevergoeding

105 De enige wijziging die is aangebracht tijdens de behandeling van het wetsvoorstel was de verandering
van de zinsnede ‘op volle zee buiten enige territoriale wateren’ in ‘op volle zee’. Het spreekt voor
zich dat dit geen diepere betekenis had dan het schrappen van een pleonasme. Zie Kamerstukken
II 1998/99, 26 608 A. en Advies van de Raad van State Kamerstukken II 1998/99, 26 608, B, p. 5.

106 Zie voor een duidelijk overzicht: Kadner Graziano 2002, p. 138-149.
107 Zie onder meer: Strikwerda 2002, p. 182-183.
108 HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.) (Ooievaar-arrest). Zie over het

Ooievaar-arrest ook: Boonk 1998, p. 267.



Deel II 269

krijgen van de vliegtuigmaatschappij. Duidelijk moge zijn dat deze gevolgen van de
toepasselijkheid van het recht van de toevallige locus botsten met het rechtvaardig-
heidsgevoel.

De lex loci delicti leidt voorts tot problemen in gevallen waar er geen plaats of
juist meer plaatsen zijn aan te wijzen waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevon-
den. Bij onrechtmatige daden gepleegd op het internet of aan boord van een schip
op volle zee kan de locus delicti moeilijk of helemaal niet vastgesteld worden. Samen-
vattend blijkt de locus van een onrechtmatige daad zowel weinig aanknopingswaarde
te kunnen hebben als moeilijk bepaalbaar te kunnen zijn. Halverwege de twintigste
eeuw wordt reeds naar oplossingen gezocht voor deze bezwaren aan de lex loci delicti-
regel.109 Door het maken van uitzonderingen wordt minder strikt aan de lex loci
delicti-regel vastgehouden. Deze uitzonderingen worden hieronder geanalyseerd en
gewaardeerd, met name met het oog op hun toepasselijkheid op het zeeschip.

4.4.3.2 Rechtskeuzebevoegdheid110

In art. 6 WCOD is gesteld:

‘1. Indien partijen het op de verbintenis uit onrechtmatige daad toepasselijke recht hebben
gekozen, is in afwijking van art. 3-5 tussen hen dit recht van toepassing.
2. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk te
blijken.’111

Uit dit artikel blijkt dat partijen het op een onrechtmatige daad toepasselijke recht
kunnen kiezen.112 De rechtskeuzebevoegdheid bij een onrechtmatige daad was reeds
voor de WCOD in de Nederlandse literatuur113 en jurisprudentie114 erkend.115

De rechtskeuze wordt in de WCOD als uitzondering op de lex loci delicti-regel
omschreven in plaats van als primaire conflictregel. Deze opzet hangt samen met het
feit dat een onrechtmatige daad in de regel door partijen onvoorzien zal zijn geweest.
De rechtskeuze zal om die reden meestal pas na het ontstaan van het geschil worden
gemaakt. Het werd daarom door de wetgever juister geacht de rechtskeuzebevoegdheid

109 Van Gorkum 1939, p. 156; Dubbink 1947, p. 79-92; Hof Den Haag 16 juni 1955, NJ 1955, 615.
110 Zie hierover: Vlas 1998.
111 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 9 (MvT).
112 Deze rechtskeuzebevoegdheid wordt ook geboden in art. 10 van ontwerp-Rome II. In tegenstelling

tot de WCOD zijn in ontwerp-Rome II echter enige beperkingen aan de rechtskeuzebevoegdheid
verbonden. Zie verder paragraaf 6.3.2.

113 Kosters, Internationaal Burgerlijk Recht, 1917, p. 790; Dubbink, De onrechtmatige daad in het
Nederlandse internationaal privaatrecht, 1947, p. 31-32. Anders: Asser, Schets van het Internationaal
Privaatrecht, 1880, p. 64-65.

114 Rb. Rotterdam 8 januari 1979, NJ 1979, 113; Hof Den Haag 10 september 1986, NIPR 1986, 464;
HR 23 september 1988, NJ 1989, 743 (Kalimijnen); HR 19 november 1993, NJ 1994, 622 (COVA).
Deze uitspraak is reeds uitgebreid aan de orde gekomen in paragraaf 4.3.2.

115 Zie ook paragraaf 4.2.1 over de IPR-Schets.
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niet voorop te stellen maar als uitzonderingsgrond te formuleren.116 Ingeval van
een onrechtmatige daad zullen partijen overigens niet eenvoudig overeenstemming
kunnen vinden over het toepasselijke recht omdat die keuze verschil kan maken in
de uitkomst van het geschil.117 Art. 6 WCOD is waarschijnlijk om die reden nauwe-
lijks in gepubliceerde uitspraken terug te vinden.

4.4.3.3 Gevolgenuitzondering

In art. 3 lid 3 van de WCOD staat de gevolgenuitzondering beschreven:

‘Indien dader en benadeelde in dezelfde Staat hun gewone verblijfplaats onderscheidenlijk
plaats van vestiging hebben, is in afwijking van het eerste en tweede lid het recht van die
Staat van toepassing.’

Uit dit artikellid blijkt dat de lex loci delicti niet van toepassing is indien de betrokken
partijen in dezelfde staat hun gewone verblijfplaats of plaats van vestiging hebben.
In de WCOD is voor het eerst deze gevolgenuitzondering in het Nederlandse conflic-
tenrecht voor de onrechtmatige daad gecodificeerd.118 Ondanks het eerder ontbreken
van een wettelijke basis119 werd echter al veel eerder in de literatuur120 en in de
rechtspraak121 een uitzondering op de lex loci delicti-regel gemaakt in zaken met
een ‘toevallige’ locus. Indien de gevolgen behoorden tot een ander land dan dat waar
het feit plaatsvond, werd het recht toegepast van het land waar de gevolgen zich

116 Kamerstukken II 1998-1999, 26 608, nr. 3 , p. 9. Zie Vlas 1998, p. 20. Anders: De Boer in zijn
noot onder het COVA-arrest, gepubliceerd in NJ 1997, 276.

117 Zie over de processuele rechtskeuze in zeerechtelijke zaken: Boonk 1998, p. 47-73.
118 In ontwerp-Rome II In het tweede lid van art. 3 is de gevolgenuitzondering eveneens erkend: ‘Indien

de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde hun gewone verblijfsplaats hebben
in hetzelfde land, is het recht van dat land van toepassing.’

119 In het ontwerp van een Eenvormige Wet (EW) (Belenlux-Verdrag houdende eenvormige wet
betreffende het internationaal privaatrecht, Trb. 1951, 125; gereviseerd in 1969, Trb. 1969, 167;
toelichting in Trb. 1970, 16. In het eerdere ontwerp van de Eenvormige Wet uit 1951is de bepaling
terug te vinden in art. 18.) uit 1969 was in art. 14 bepaald: ‘1. De wet van het land alwaar een feit
plaatsvindt, bepaalt of dit feit een onrechtmatige daad is en welke verbintenissen daaruit voortvloeien.
2. Indien echter de gevolgen behoren tot de rechtssfeer van een ander land dan dat waar het feit
heeft plaatsgevonden, worden de verbintenissen die uit dat feit voortvloeien, door de wet van dat
andere land bepaald.’
Het tweede lid van dit artikel onderscheidt de vraag naar de onrechtmatigheid van de vraag naar
de gevolgen van de onrechtmatige daad door middel van depeçage. De onrechtmatigheid dient volgens
de EW te worden beantwoord naar het recht van het Handlungsort. Indien de gevolgen zich in een
andere Staat voordoen, dienen die gevolgen door het recht van het Erfolgsort te worden beheerst.
Mijns inziens moet in het lid 2 niet de gevolgenuitzondering gelezen worden zoals die nu in art.
3 lid 3 WCOD is neergelegd. Deze gevolgenuitzondering uit de WCOD heeft immers tot gevolg
dat zowel de vraag naar de onrechtmatigheid als de vraag naar de gevolgen van de onrechtmatige
daad door het recht van het land van de gezamenlijke gewone verblijfplaats van partijen worden
beoordeeld.

120 Kosters 1917, p. 790-791.
121 Hof Den Haag 16 juni 1955, NJ 1955, 615; HR 18 december 1981, NJ 1982, 263.
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voordeden. De gevolgenuitzondering was geïntroduceerd in de literatuur en de jurispru-
dentie, maar een eenduidige toepassing hiervan bestond daarmee nog niet. Onduidelijk-
heden bleven bestaan over de vraag wanneer de gevolgen tot de rechtssfeer van een
ander land behoren en waar precies de scheiding tussen het bereik van de gevolgenwet
en van de lex loci delicti ligt. Uiteindelijk werd in het COVA-arrest122 en de WCOD
antwoord gegeven op deze vragen. Art. 3 lid 3 WCOD wijkt echter enigszins af van
de gevolgenuitzondering in de zin waarin deze in het COVA-arrest werd beschreven.
De WCOD vereist namelijk anders dan het COVA-arrest niet tevens dat de rechts-
gevolgen van de onrechtmatige daad zich geheel afspelen in de staat waar beide
partijen hun gewone verblijfplaats hebben.123 De ratio voor deze afwijking is gelegen
in het feit dat als dader en benadeelde in hetzelfde land wonen of gevestigd zijn, in
de regel ook die rechtsgevolgen zich daar afspelen.124 Onder de gewone verblijfplaats
wordt in beginsel begrepen de gewone verblijfplaats ten tijde van het plegen van de
onrechtmatige daad. Onder bijzondere omstandigheden mag de rechter echter rekening
houden met een latere verblijfplaats.125 Het Duitse conflictenrecht kent de gevolgen-
uitzondering eveneens in art. 40 lid 2 EGBGB.

De gevolgenuitzondering als neergelegd in art. 3 lid 3 van de WCOD is inmiddels
in verschillende uitspraken aan de orde geweest.126 Een voorbeeld hiervan is te vin-
den in de zaak Schulte/Deutag uit 2004.127 In deze uitspraak gaat het om een arbeids-
ongeval in 1995 van een Nederlander, Schulte, in dienst bij het Duitse bedrijf Tiefbohr
tijdens het transport over de weg van een boortoren in Thailand. In de arbeidsovereen-
komst en de gehanteerde uitzendovereenkomsten is een rechtskeuze voor Duits recht
opgenomen. Tussen de Thaise overheid die opdrachtgever is en Tiefbohr die opdracht-
nemer is, wordt om fiscale redenen het in Nederland gevestigd bedrijf Deutag als
contractspartij geplaatst. De gewonde Schulte vordert schadevergoeding van het in
Nederland gevestigde bedrijf Deutag voor de Nederlandse rechter. De vraag is welk
recht op de vordering van toepassing is. De Hoge Raad verwerpt de stelling dat het
toepasselijke recht gevonden moet worden door middel van accessoire aanknoping
met de volgende woorden128:

‘De rechtbank heeft met haar oordeel, dat het recht dat de arbeidsovereenkomst tussen
Schulte en Tiefbohr beheerst, toepasselijk is op de gestelde verbintenis uit onrechtmatige
daad tussen Schulte en Deutag, miskend dat volgens het Nederlandse conflictenrecht geen
plaats is voor accessoire aanknoping, indien dader en benadeelde niet beiden partij zijn

122 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622.
123 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
124 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
125 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 7.
126 HR 12 oktober 2001, RvdW 2001, 157 (Diner/Igielko) (Beroep op art. 3 lid 3 verworpen); HR 23

november 2001, NIPR 2002, 17; NJ 2002, 281 (Chantal); Rb. Rotterdam 14 februari 2002, NIPR
2002, 119 (Vo Dalintorg/A.P. Popov); HR 12 november 2004,NJ 2005,552, S&S 2005, 40 (Schulte/
Deutag). Opgemerkt dient te worden dat het in deze zaken onrechtmatige daden betreffen die reeds
voor de inwerkingtreding van de WCOD plaats hadden gevonden.

127 HR 12 november 2004, NJ 2005,552, S&S 2005, 40 (Schulte/Deutag).
128 R.o. 3.4.
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bij de bestaande of gewezen rechtsverhouding waaraan het toepasselijke recht op de
verbintenis uit onrechtmatige daad wordt ontleend.’

De Hoge Raad geeft verder een overweging over de mogelijkheid van een nauwst
verbondenheid exceptie. De Hoge Raad wijst deze uitzondering uitdrukkelijk af,
oordelende dat:

‘Voor zover de rechtbank mocht hebben geoordeeld dat, gelet op de concrete omstandig-
heden van het onderhavige geval, Duitsland nauwer bij de door Schulte aan Deutag
verweten onrechtmatige daad is betrokken dan Thailand of Nederland en dat daarom een
uitzondering op de toepasselijkheid van Thais recht ingevolge de lex loci delicti regel dan
wel op toepasselijkheid van Nederlands recht ingevolge de gevolgenuitzondering, thans
gecodificeerd in art. 3 lid 3 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad, geboden is,
heeft zij miskend dat het stelsel van objectieve verwijzingsregels inzake de aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad geen ruimte laat voor toepassing van een algemene exceptie ten
behoeve van een in het concrete geval nauwer betrokken rechtsstelsel.’

Tenslotte geeft de Hoge Raad aan welk recht op de onrechtmatige daadsvordering
toepasselijk is door te stellen:

‘De gevolgenuitzondering heeft een imperatief karakter. Nu vaststaat dat Schulte zijn gewone
verblijfplaats in Nederland heeft, Deutag in Nederland is gevestigd en in het onderhavige
geval geen plaats is voor accessoire aanknoping, kan, waar uit de stukken van het geding
geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat partijen niet rechtsgeldig een ander
rechtsstelsel als toepasselijk hebben aangewezen, niet anders geconcludeerd worden dan
dat de vordering die door Schulte jegens Deutag wordt gepretendeerd en door de rechtbank
als een vordering uit onrechtmatige daad is gekwalificeerd, wordt beheerst door Nederlands
recht.’

De Hoge Raad beslist dus dat de gevolgenuitzondering verplicht moet worden toege-
past indien aan de voorwaarden voor deze uitzondering is voldaan. Omdat partijen
beide in Nederland hun gewone verblijfplaats danwel hun vestigingsplaats hebben,
moet in deze zaak Nederlands recht op de vordering worden toegepast.

4.4.3.4 Accessoire aanknoping129

In art. 5 WCOD is de mogelijkheid erkend om voor het toepasselijke recht op een
onrechtmatige daad aan te sluiten bij het toepasselijke recht op een reeds bestaande
rechtsverhouding tussen partijen. In dit artikel is gesteld:

‘Indien een onrechtmatige daad nauw verbonden is met een tussen dader en benadeelde
bestaande of gewezen rechtsverhouding, kan in afwijking van art. 3 en 4 op de verbintenis

129 Zie onder meer: Kosters 1917, p. 789-790; Van Gorkum 1939, p. 156; Duintjer Tebbens 1980; Fischer
1989; Strikwerda 1998, p. 47-56; Veenstra 2001.
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uit onrechtmatige daad het recht worden toegepast dat die andere rechtsverhouding
beheerst.’

In dit artikel wordt dus de mogelijkheid geboden om van de lex loci delicti-regel af
te wijken door in plaats daarvan het recht toe te passen dat een eerdere rechtsverhou-
ding tussen partijen beheerst. Van Gorkum130 pleit al in 1939 naar aanleiding van
de eerdergenoemde Ooievaar-zaak131 voor deze pas veel later erkende constructie
van accessoire aanknoping. In de rechtspraak en de literatuur heeft men echter pas
echt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aandacht gekregen voor een uitzonde-
ring op de lex loci delicti-regel in de vorm van accessoire aanknoping.132 Een alge-
mene erkenning van deze constructie bleef echter vooralsnog uit. De Hoge Raad gaf
onder meer in de Saudi Independence133 zaak en het COVA-arrest134 nog onvol-
doende duidelijkheid over de mogelijkheden van accessoire aanknoping. In zijn
conclusie bij dit COVA-arrest gaf AG Strikwerda135 wel antwoord op de vraag wan-
neer er plaats is voor accessoire aanknoping. Hij stelt dat twee situaties mogelijk zijn.
Ten eerste is plaats voor een dergelijke aanknoping indien de verbintenis uit onrecht-
matige daad mede haar bron heeft in een andere, reeds bestaande rechtsverhouding
tussen partijen. Daarnaast kan volgens Strikwerda ook accessoir worden aangeknoopt
bij een andere rechtsverhouding dan tussen partijen, maar dan alleen indien de locus
moeilijk vast te stellen of toevallig is.

Uiteindelijk is door de wetgever in art. 5 WCOD meer duidelijkheid gegeven
omtrent de voorwaarden voor accessoire aanknoping.136 De nog openstaande vragen
hoe sterk de verbondenheid tussen de onrechtmatige daad en de overeenkomst moest
zijn en of er alleen plaats was voor accessoire aanknoping wanneer de lex loci delicti
tot problemen leidde zijn sinds art. 5 WCOD deels opgehelderd. Ten eerste is vastge-
steld dat alleen de onrechtmatige daad aan de andere rechtsverhouding kan worden
aangeknoopt en niet andersom. Daarnaast geldt dat bij beide rechtsverhoudingen het

130 Van Gorkum 1939, p. 156. Zie echter eerder al de Franse schrijvers die door Kosters worden
aangehaald, Kosters 1917, p. 789-790.

131 HR 18 maart 1938, NJ 1939, 69 (Baudart-Young c.s.- K.L.M.) (Ooievaar-arrest).
132 Duintjer Tebbens 1980, p. 741 e.v. en Duintjer Tebbens 1985, p. 437, De Boer 1982; Kokkini-Iatridou

en Boele-Woelki 1992, p. 477 en 538 e.v.; Duintjer Tebbens 1994, p. 44 en 47-48; Duintjer Tebbens
1995, nr. 164 e.v.; Vonken 1996, nr. 99 e.v.; Koppenol-Laforce 1996, p. 45; Strikwerda 1998, p.
47 e.v.; Pontier 2000, p. 374.

133 HR 16 december 1983, NJ 1985, 311 (Saudi Independence).
134 HR 19 november 1993, NJ 1994, 622.
135 AG Strikwerda stelt in zijn conclusie bij het COVA-arrest sub 43: ‘Hoewel de figuur van de

accessoire aanknoping in het Nederlandse internationaal privaatrecht nog geen vaste contouren
heeft aangenomen, blijkt uit de rechtspraak waarin deze figuur aan de orde is gekomen dat voor
accessoire aanknoping slechts plaats is indien de verbintenis uit onrechtmatige daad mede haar
bron heeft in een andere, reeds bestaande rechtsverhouding tussen partijen. Accessoire aanknoping
aan een andere rechtsverhouding, dan een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding, vindt
soms plaats, maar dan alleen indien de locus moeilijk is vast te stellen of “toevallig" is (…)’.

136 Zie Vonken 2003, p. 233-239.
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om dezelfde partijen moet gaan en dat accessoire aanknoping facultatief is.137 Art. 5
WCOD gaat dus niet zo ver dat voorshands altijd duidelijk is of de rechter de onrecht-
matige daad accessoir zal aanknopen bij het toepasselijke recht op een andere rechts-
verhouding. De Memorie van Toelichting138 stelt hier namelijk over:

‘Wanneer sprake is van nauwe verbondenheid is in art. 5 niet nader aangegeven; ook het
oordeel hierover is aan de rechter overgelaten.’

Sinds de inwerkingtreding van de WCOD is art. 5 van deze wet inmiddels zonder
veel problemen in de jurisprudentie toegepast.139

137 In het Nederlandse Voorontwerp werd de accessoire aanknoping niet facultatief maar imperatief
gesteld.

138 Kamerstukken II 1998/99, 26 608, nr. 3, p. 9.
139 HR 12 oktober 2001, NIPR 2002, 16 (Diner/Igielko) (Beroep op art. 5 WCOD verworpen); Rb.

Rotterdam 14 februari 2002, NIPR 2002, 119 (Vo Dalintorg/A.P. Popov); HR 12 november 2004,
S&S 2005, 40 (Schulte/Deutag); Rb. Rotterdam 22 september 2004, S&S 2004, 133 (Westtrag 101).



5 De doelmatigheid en rechtvaardigheid van de
toepassing van de WCOD op het zeeschip

5.1 Inleiding

Na de analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van de WCOD kan nu een
waardering worden gegeven van de toepassing van de conflictregels uit de WCOD
op het zeeschip. Daarbij wordt getoetst aan het criterium of de conflictregels uit de
WCOD het bijzondere karakter van het zeeschip voldoende in acht nemen. Bij de
waardering van de toepassing van de WCOD op het zeeschip zal onderscheid gemaakt
worden tussen enerzijds een waardering van de toepassing van de WCOD op interne
onrechtmatige daden en anderzijds een waardering van de toepassing op externe
onrechtmatige daden. Interne onrechtmatige daden zijn onrechtmatige daden waarbij
zowel de handeling als de directe schade zich uitsluitend aan boord van het schip
voordoen. Externe onrechtmatige daden zijn alle andere onrechtmatige daden waarbij
een zeeschip is betrokken. De uitkomst van de verwijzing door middel van de conflict-
regels uit de WCOD wordt vergeleken met de uitkomst van de commune conflictregels
uit de periode voor de WCOD. Daarnaast wordt ter inspiratie voor verbetering van
het Nederlandse conflictenrecht een vergelijking gemaakt met het Engelse conflicten-
recht voor de onrechtmatige daad met een zeeschip. Geconcludeerd wordt dat in het
Nederlandse conflictenrecht zowel bij externe als interne onrechtmatige daden knelpun-
ten bestaan. De bron van deze knelpunten is gelegen in het feit dat de algemene
conflictregels onvoldoende recht doen aan het bijzondere karakter van het zeeschip.
De algemene conflictregels voor de onrechtmatige daad blijken onvoldoende rekening
te houden met het mobiele karakter van het schip en het feit dat het schip een afzon-
derlijke leefgemeenschap vormt die weinig banden heeft met de plaats waar het schip
zich bevindt.

5.2 Interne onrechtmatige daden

5.2.1 Inleiding

In art. 1 aanhef en sub b WCOD is gesteld:

‘Voor de toepassing van deze wet wordt met het grondgebied van een Staat gelijkgesteld:
(b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die Staat teboekgesteld is
of van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke
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van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan
een onderdaan van die Staat; (…)’

Deze bepaling dient ter invulling van het begrip ‘grondgebied waar de daad plaats-
vindt’ zoals gehanteerd door de lex loci delicti-regel in art. 3 lid 1 WCOD in situaties
dat de onrechtmatige daad niet binnen een grondgebied van een staat plaatsvindt, zoals
op volle zee. Uit de tekst van art. 1 aanhef en sub b WCOD blijkt dat dit artikellid
is geschreven voor situaties dat het schip bij een onrechtmatige daad fungeert als plaats
van handeling op volle zee. De WCOD maakt dus een splitsing tussen enerzijds
onrechtmatige daden terwijl het schip zich in territoriale wateren bevindt en anderzijds
onrechtmatige daden terwijl het schip op volle zee is. De eerste groep onrechtmatige
daden wordt beheerst door het recht van de staat in wiens territoriale wateren het schip
zich bevindt; de laatste groep onrechtmatige daden valt onder het regime van de staat
waar het schip is geregistreerd. Aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld wil
ik laten zien dat het gemaakte onderscheid tussen onrechtmatige daden op volle zee
en onrechtmatige daden in territoriale wateren niet functioneel is.

Stel dat een Nederlandse passagier een Amerikaanse passagier na een handgemeen
verwondt terwijl het in de Bahamas geregistreerde cruiseschip waarop zij zich bevinden
zich in de wateren van Haïti bevindt. De Amerikaanse passagier vordert voor de
Nederlandse rechter schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Partijen
zullen het vermoedelijk niet eens kunnen worden over het toepasselijke recht en de
Nederlandse rechter dient dan in beginsel het recht van Haïti als lex loci delicti toe
te passen. Omdat er tussen partijen geen contractuele relatie bestaat en ook de gevol-
genuitzondering zich niet voordoet, kan niet worden afgeweken van dit toevallig
toepasselijke recht. Indien het cruiseschip zich op volle zee had bevonden ten tijde
van het handgemeen zou het recht toepasselijk zijn van de staat waar het schip is
geregistreerd. Welk recht dit is kunnen passagiers in theorie nagaan voordat zij aan
boord gaan. Ik zie niet in waarom de lex registrationis niet ook toepasselijk is op
interne onrechtmatige daden indien het schip zich in territoriale wateren bevindt. Zowel
de lex loci delicti als de lex registrationis zullen voor de passagiers weinig aankno-
pingswaarde hebben. De toepassing van de lex registrationis heeft echter als voordelen
boven de lex loci delicti dat het een grotere mate van continuïteit kent omdat het niet
afhankelijk is van de plaats waar het schip vaart en dat het van te voren kenbaar is.

Vaststaat dat de lex loci delicti bij interne onrechtmatige daden in veel gevallen weinig
aanknopingswaarde heeft. Aangetoond is ook dat afwijking van de lex loci delicti
door middel van accessoire aanknoping in lang niet alle gevallen mogelijk is door
het ontbreken van een contractuele relatie tussen de partijen bij een onrechtmatige
daad. Het verdient mijns inziens daarom aanbeveling de WCOD aan te passen in de
zin dat op alle interne onrechtmatige daden de lex registrationis toepasselijk is ongeacht
de plaats waar het schip zich bevindt. Dit betekent dat op onrechtmatige daden tussen
bemanningsleden of tussen passagiers in beginsel het recht van de staat van registratie
wordt toegepast. De toepasselijkheid van het recht van de staat van registratie wordt
gerechtvaardigd doordat bemanningsleden en passagiers door aan boord te gaan zich
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zelf hebben onderworpen aan het regime van de staat waar het betreffende schip is
geregistreerd. Dezelfde situatie doet zich voor wanneer men in het buitenland op
vakantie gaat en aldaar een onrechtmatige daad pleegt of jegens hem een onrechtmatige
daad wordt gepleegd. Ook in dat geval onderwerpt men zich zelf door zich vrijwillig
buiten de eigen staat te begeven aan buitenlands onrechtmatige daadsrecht. Bij deze
hoofdregel dienen de huidige uitzonderingsmogelijkheden bestaande uit de rechtskeuze-
bevoegdheid, de gevolgenuitzondering en accessoire aanknoping wel te blijven bestaan
om een eventueel duidelijk nauwer verbonden recht te kunnen toepassen. In de
navolgende paragrafen blijkt dat deze aanbeveling afwijkt van het huidige conflicten-
recht en het commune conflictenrecht zoals dat bestond voor de WCOD. Mijns inziens
voldoet de toepassing van de lex registrationis op interne onrechtmatige daden terwijl
het schip zich in territoriale wateren bevindt als gezegd echter beter aan de eisen van
doelmatigheid en rechtvaardigheid dan de toepassing van de lex loci delicti.

5.2.2 Vergelijking van de conflictregels voor interne onrechtmatige daden uit de
jurisprudentie uit de periode voor de WCOD met de conflictregels uit de
WCOD

a. Schade aan lading

Er zijn vele uitspraken over de aansprakelijkheid voor schade aan lading die ontstaat
bij het laden of lossen van het schip. In veel gevallen blijkt deze schade te worden
veroorzaakt terwijl de goederen zich op de kade bevinden. Hier wordt alleen het
toepasselijke recht onderzocht op schade aan lading die zich aan boord van het schip
bevindt omdat in dit boek alleen het toepasselijke recht op het zeeschip wordt be-
schouwd. Schade aan lading die wordt toegebracht terwijl de lading zich buiten het
schip bevindt, valt dus buiten het bestek van dit onderzoek.

Ingeval van ladingschade kan een ladingbelanghebbende er voor kiezen een
buitencontractuele vordering jegens de vervoerder in te stellen in plaats van de vorde-
ring op de vervoerovereenkomst te baseren. Indien op een bepaald feit twee leges
speciales van toepassing zijn, geldt namelijk dat de eiser kan kiezen waarop hij zijn
vordering baseert. Voorwaarde hiervoor is wel dat de vordering uitsluitend op de
gekozen grondslag kan worden gebaseerd.1

Indien de schade aan de lading in het schip wordt toegebracht terwijl het schip
zich in de haven bevindt en een buitencontractuele vordering wordt ingediend, wijst
de WCOD in beginsel het recht van de havenstaat als lex loci delicti2 als toepasselijk

1 HR 8 november 1996, NJ 1998, 297 m.nt. MHC (Zilverstad).
2 Boonk 1998, p. 263-264. Rb. Rotterdam 9 januari 1978, S&S 1978, 56 (Elbe Maru); Rb. Rotterdam

26 augustus 1999, S&S 2000, 12 (Hanjin Singapore); Rb. Rotterdam 19 april 1991, S&S 2000/123
(Ruben Martinez Villena/Antonio Guiteras), Rb. Amsterdam 10 juli 1985, S&S 1985, 130 (Boekanier);
Rb. Rotterdam 16 juni 1982, S&S 1982, 112 (Rabat), Rb. Rotterdam 18 juni 1982, S&S 1982, 112
(Kyrianini); Rb. Amsterdam 10 juli 1985, S&S 1985, 130 (Boekanier); Hof Den Haag 10 januari
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recht aan. In sommige uitspraken3 wordt echter in plaats van toepassing van de lex
loci delicti ook wel accessoir aangeknoopt bij het toepasselijke recht op de vervoer-
overeenkomst. Voor accessoire aanknoping is wel vereist dat de gelaedeerde persoon
een (contractuele) rechtsverhouding heeft met de persoon die hij uit onrechtmatige
daad aanspreekt.

Ladingschade kan zich ook heel goed tijdens de reis zijn veroorzaakt. Bij schade
die wordt toegebracht aan de lading terwijl het schip zich op volle zee bevindt, kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan schade tengevolge van een verkeerde temperatuur
of schade tengevolge van brand aan boord van het schip.4 Op grond van art. 1 sub b
WCOD is in dergelijke situaties de lex registrationis toepasselijk.

Schade aan de lading die tijdens de reis is ontstaan, wordt veelal pas later in de
loshaven geconstateerd. In dat geval is vaak niet meer te bepalen waar het schip voer
toen de onrechtmatige daad zich voordeed. De vraag is dan welk recht de Nederlandse
rechter op de buitencontractuele vordering dient toe te passen.5 Men weet in die
gevallen niet in welke staat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan en wellicht
deed het schadebrengende feit zich zelfs buiten iedere staat op volle zee voor. Wat
men echter wel weet is dat de schade aan boord is ontstaan van een schip dat in een
bepaalde staat is geregistreerd. Toepassing van de WCOD op de aansprakelijkheid
voor ladingschade ten aanzien waarvan men niet weet waar het schadebrengende feit
zich voordeed, leidt mijns inziens daarom tot de toepasselijkheid van de lex registratio-
nis. Deze toepassing heeft als voordeel dat op de aansprakelijkheid voor schade die
aan boord aan de lading wordt toegebracht steeds hetzelfde recht toepasselijk is,
ongeacht waar het schip voer ten tijde van die veroorzaking en ongeacht de plaats
waar de schade werd geconstateerd. Indien aan de voorwaarden voor accessoire
aanknoping is voldaan, kan uiteraard ook het recht dat toepasselijk is op een tussen
partijen reeds bestaande rechtsverhouding op de vordering uit onrechtmatige daad
worden toegepast.

1986, S&S 1987,112 (hoger beroep van Rb. Rotterdam 24 juni 1983, S&S 1984,8) (Navis 340/
Interlude).

3 HR 23 februari 1996, S&S 1996,69 (Athenian Olympics),NJ 1997, 276, zie ook AA 1996, p. 646-647;
Rb. Amsterdam 19 maart 1980, S&S 1980, 109 (Cordillera Express).

4 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 19 mei 2005, S&S 2005, 64 (Hanjin Pennsylvania)
5 Zie ook: HvJ EG 27 oktober 1998,NJ 2000, 156, S&S 2000, 60 (Reunion europeenne SA/Spliethoff’s

Bevrachtingskantoor BV) (Alblasgracht). In deze zaak gaat het om vervoer van Australië over zee
naar Rotterdam en vervolgens gaat het vervoer verder over de weg naar Frankrijk. Het cognossement
wordt in Rotterdam gepresenteerd. In Frankrijk wordt echter pas de schade geconstateerd. Het Hof
van Justitie moest een oordeel geven over de vraag welke rechter bevoegd is over de zaak te oordelen.
Het Hof van Justitie oordeelt dus dat Frankrijk, waar de schade werd geconstateerd, niet als plaats
waar de schade intreedt kan worden beschouwd. Het Hof van Justitie is van oordeel dat de haven
als plaats waar de schade zich heeft voorgedaan moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie
onderscheidt de plaats aan het einde van het opvolgende wegvervoer van de loshaven aan het einde
van het zeevervoer. Dit hangt samen met het feit dat de vordering was ingesteld tegen de reder als
‘werkelijke zevervoerder’.
Het Hof van Justitie beslist dus dat de rechter van de plaats waar de zeevervoerder zich van zijn
verplichting kwijt bevoegdheid is. De Rechtbank Rotterdam was op grond daarvan bevoegd.
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Toepasselijk recht op beroep op een exoneratiebeding uit een exploitatieovereenkomst6

Indien de ladingbelanghebbende ladingschade heeft geleden, kan hij onder omstandig-
heden tot vergoeding van die schade de vervoerder of een van zijn ondergeschikten
of hulppersonen aanspreken uit onrechtmatige daad. Indien in de exploitatieovereen-
komst een exoneratiebeding is opgenomen, rijst de vraag of de aangesproken persoon
daarop ook een beroep kan doen indien hij niet uit overeenkomst maar uit onrecht-
matige daad wordt aangesproken.7 In het Nederlandse recht is in art. 362 van Boek
8 BW bepaald dat indien een partij bij een exploitatieovereenkomst8 door haar weder-
partij daarbij terzake van een bij de exploitatie van het schip ontstane schade buiten
overeenkomst wordt aangesproken, zij jegens die wederpartij niet verder aansprakelijk
is dan zij zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenkomst. De vraag welk
recht toepasselijk is op de vraag of een beroep op een exoneratiebeding bij een
vordering uit onrechtmatige daad mogelijk is, moet worden beantwoord volgens de
conflictregels uit art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht.9 Onderscheid wordt daarbij
gemaakt tussen de situatie dat een partij bij de exploitatieovereenkomst haar onder-
geschikte of haar hulppersoon door een derde uit onrechtmatige daad wordt aangespro-
ken (paardensprong)10 en de situatie dat de partijen bij de onrechtmatige daad dezelfde
partijen zijn als bij de overeenkomst waar het exoneratiebeding in staat (parallel-
sprong). In art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht is gesteld:

‘1. De vraag of een partij bij een overeenkomst tot exploitatie van een schip, of een persoon
in haar dienst of anderszins te haren behoeve werkzaam, dan wel een eigenaar van of een
belanghebbende bij vervoerde of te vervoeren zaken, die buiten overeenkomst wordt
aangesproken, zich kan beroepen op een door hemzelf of door een ander in de keten der

6 Zie onder meer: Boonk 1998, p. 264-267; Rb. Rotterdam 23 september 1994 en 21 december 1995,
S&S 1997,1 (Contship America); Rb. Rotterdam 26 augustus 1999, S&S 2000,12 (Hanjin Singapore);
Hof Den Haag 9 september 2003, S&S 2004,117 (Bauwens/Maersk Benelux).

7 Nu in dit boek het schip centraal staat, valt het toepasselijke recht op vorderingen tegen onder meer
de stuwadoor buiten het toepassingsbereik van dit onderzoek. De vraag welk recht toepasselijk is
op de vraag of een stuwadoor een beroep kan doen op een zogenaamde Himalaya-clausule in een
cognossement wordt hier daarom niet besproken. Zie hierover: H. Boonk 1998, p. 265-267.

8 In art. 8:316 lid 1 staat: ‘Onder exploitatie-overeenkomsten worden verstaan: de bevrachtingen van
het schip en de overeenkomsten tot vervoer van zaken of personen met het schip.’.

9 Boonk 1998, p. 264-267.
10 Vergelijk met art. 4bis van de Hague Visby Rules. In art. 4bis HVR is gesteld: ‘1. The defences

and limits of liability provided for in this Convention shall apply in any action against the carrier
in respect of loss or damage to goods covered by a contract of carriage whether the action be
founded in contract or in tort.
2. If such an action is brought against a servant or agent of the carrier (such servant or agent not
being an independent contractor), such servant or agent shall be entitled to avail himself of the
defences and limits of liability which the carrier is entitled to invoke under this Convention.
3. The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, and such servants and agents, shall
in no case exceed the limit provided for in this Convention.
4. Nevertheless, a servant or agent of the carrier shall not be entitled to avail himself of the
provisions of this Article, if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the
servant or agent done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage
would probably result’.
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exploitatie-overeenkomsten gesloten overeenkomst, wordt beantwoord naar het recht dat
op de buiten overeenkomst ingestelde vordering van toepassing is.
2. Evenwel wordt in de verhouding tussen twee partijen bij eenzelfde exploitatieovereenkomst
de in het voorgaande lid bedoelde vraag beantwoord naar het recht dat op die overeenkomst
van toepassing is.’

In de Memorie van Toelichting11 bij art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht is gesteld:

‘Artikel 4 geeft een verwijzingsregel van dwingend karakter voor gevallen waarin de
exploitatie van een schip aanleiding geeft tot het instellen van vorderingen buiten overeen-
komst, door iemand met wie de aangesprokene geen overeenkomst heeft gesloten (de
“paardensprong”) (eerste lid), respectievelijk door een contractuele wederpartij (tweede
lid). (…)
Het artikel beperkt zich tot het probleem welk recht beslist of degene die buiten overeen-
komst wordt aangesproken ter afwering van de tegen hem ingestelde vordering zich kan
beroepen op ontheffende bepalingen van een door hemzelf of een ander gesloten overeen-
komst betreffende de exploitatie van het schip. De beantwoording van de vraag door welk
recht de vordering buiten overeenkomst wordt beheerst, is overgelaten aan de algemene
regels van het internationaal privaatrecht.
In geval van een actie buiten overeenkomst door een derde (eerste lid), bepaalt het recht
dat de ingestelde vordering beheerst of de aangesprokenen zich tegen die vordering kan
verweren met een beroep op een door hemzelf dan wel juist een door een ander in de keten
van exploitatie-overeenkomsten gesloten overeenkomst (ook de aanvaller is “een ander”
in de zin van het artikel).
Is er sprake van een buitencontractuele actie van een contractspartner (tweede lid), dan
wordt de in het eerste lid bedoelde vraag beslist naar het recht dat de overeenkomst
beheerst. Dit recht, dat de contractuele normen die nu eenmaal tussen partijen gelden
beheerst, is partijen bekend en zij dienen erop te kunnen vertrouwen dat ditzelfde recht
beslist over de verweermiddelen tegen de buiten overeenkomst ingestelde vordering. De
hier gegeven regel die, althans voor het zeerecht, vaste rechtspraak is, leidt ook tot een
eenvoudige oplossing en dient de rechtszekerheid.’

Uit art. 4 lid 1 blijkt dat ingeval van paardensprong het recht dat toepasselijk is op
de vordering uit onrechtmatige daad bepaalt of een beroep op het exoneratiebeding
mogelijk is. Uit art. 4 lid 2 Wet conflictenrecht zeerecht volgt dat bij een parallelsprong
het op de exoneratieovereenkomst toepasselijke recht bepaalt of een beroep op een
exoneratiebeding uit de overeenkomst ook mogelijk is bij een vordering uit onrecht-
matige daad.

b. Schade door lading aan het schip
Een omgekeerde situatie als hierboven doet zich voor indien de lading het schip
beschadigt. In een uitspraak over de vraag of een Belgische vennootschap aansprakelijk
is voor beschadiging van een schip door vochtig gebleken pyriet is de lex loci delicti

11 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 9-10.
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toegepast.12 Toepassing van de WCOD leidt tot hetzelfde resultaat. In de zaak Arna/
Banglar Doot13 uit 2004 betreft het de overslag van een lading aluminium uit de
Banglar Doot in de Arna waardoor het laatste schip besmet raakt met kakkerlakken.
De rechtbank stelt dat de vordering door Nederlands recht wordt beheerst. Uit de
uitspraak kan niet worden afgeleid of Nederlands recht als lex fori of als lex loci delicti
geldt. De vordering wordt gebaseerd op oneigenlijke aanvaring in de zin van art. 541
van Boek 8 BW. De vordering wordt uiteindelijk afgewezen door de rechtbank op
grond van de motivering dat er geen ‘schuld van het schip’ aanwezig is. In de Memorie
van Toelichting14 bij art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht staat:

‘Door de woorden “dan wel een eigenaar van of ladingbelanghebbende bij vervoerde of
te vervoeren lading” bestrijkt de verwijzingsregel van dit artikel tenslotte ook het geval
dat een ladingbelanghebbende die zelf geen partij is bij enige exploitatie-overeenkomst,
buiten overeenkomst wordt aangesproken in verband met het vervoer van zijn lading. Men
denk met name aan gevallen van aansprakelijkheid ter zake van door de lading aan het
schip toegebrachte schade. Een zodanige situatie doet zich bijvoorbeeld voor, indien de
aangesproken ladingbelanghebbende niet zelf als afzender (dus niet als partij bij een
exploitatieovereenkomst) is opgetreden, maar het vervoer van de lading heeft doen verzorgen
door een op eigen naam contracterende expediteur. Weliswaar heeft Boek 8 voor deze
situatie geen regeling analoog aan die welke geldt, indien iemand die geen partij is bij
een expeditie-overeenkomst als eiser optreedt (artikel 8.5.1.5), maar gezien het alzijdige
karakter van de in het ontwerp opgenomen verwijzingsregels is er geen reden deze situatie
buiten de onderhavige verwijzingsregel te houden, mede in aanmerking genomen de nauwe
samenhang met de wel in Boek 8 geregelde gevallen waarin de aangesproken ladingbelang-
hebbende tevens als afzender is opgetreden (vergelijk voor het zeerecht art. 8.5.2.10 lid
3 en 8.5.2.26 juncto art. 8.5.1.4).’

c. Ongeval aan boord
In de jurisprudentie werden voor de inwerkingtreding van de WCOD verschillende
oplossingen gehanteerd voor de bepaling van het toepasselijke recht op de aansprake-
lijkheid voor ongevallen aan boord.15 Veel ongevallen blijken zich voor te doen
terwijl het schip aan de kade ligt. In veel uitspraken wordt de lex loci delicti toegepast,
zijnde het recht van de staat waartoe de haven behoort.16 In de zaak Hester17 uit
2001 is bijvoorbeeld sprake van een bedrijfsongeval aan boord van een Nederlandse
coaster in Bordeaux. Een explosie doet zich voor doordat een leerling-matroos in een

12 Rb. Middelburg 25 oktober 1939, NJ 1940, 697.
13 Rb. Rotterdam 25 februari 2004, S&S 2004, 119 (Arna/Banglar Doot).
14 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 3, p. 10.
15 Van belang is dat in art. 540b K is bepaald dat onder meer de veiligheidsvoorschriften uit art. 658

van Boek 7 BW niet van toepassing zijn op de zeearbeidsovereenkomst.
16 Rb. Rotterdam 20 januari 1913, NJ 1913, 548 (ongeval door breken van een schalm aan boord van

een Engels schip); Rb. Rotterdam 15 december 1919, NJ 1920, 785 (havenarbeider getroffen door
neerstortende laadboom van Engels schip); Rb. Rotterdam 13 januari 1922, NJ 1923, 237 (havenarbei-
der verdronken door breken van de loopplank van Noors schip); Rb. Rotterdam 20 december 2001,
NJ 2002, 136 (Hester).

17 Rb. Rotterdam 20 december 2001, NJ 2002, 136 (Hester).
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afgesloten ruim met hexaangas zijn vuurontsteker aandoet om zich bij te lichten. De
rechtbank overweegt dat de vordering uit onrechtmatige daad wordt beheerst door
Frans recht omdat de daad werd gepleegd ten tijde van het aan boord brengen van
de lading in Bordeaux.

Soms wordt ook een (stilzwijgende) rechtskeuze aanvaard.18 In de zaak Carola
Smits19 is Fortes als matroos bij Smits in loondienst. Fortes is bij werkzaamheden
aan boord van een aan Smits toebehorend motorschip van een ponton in het ruim
van het schip gevallen. Het schip lag op dat moment afgemeerd in Antwerpen. Fortes
is blijvend invalide geraakt door het ongeval en vordert (subsidiair) schadevergoeding
op grond van onrechtmatige daad naar Nederlands recht. Smits wordt aansprakelijk
gesteld voor de onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten, namelijk de kapitein
en de stuurlieden van het betreffende schip. De Hoge Raad gaat niet in op de conflic-
tenrechtelijke aspecten van de zaak. De Hoge Raad past Nederlands recht toe op een
onrechtmatige daad aan boord van een schip dat zich binnen het territoir van België
bevindt. Ik ga ervan uit dat het feit dat de vordering door de eiser op een Nederlandse
bepaling wordt gebaseerd als rechtskeuze is geïnterpreteerd (nu de verweerder daar
geen bezwaar tegen heeft gemaakt).

In de zaak Johanna Hendrika20 is Heijboer kapitein van een baggervoertuig. Hij
raakt in 1990 gewond tijdens het afmeren van het schip te Le Havre in Frankrijk omdat
zijn been in een lus van een tros verstrikt is geraakt. Het schip was ten tijde van het
ongeval in eigendom van De Branding. Het ongeval ontstond omdat de tweede
machinist ten onrechte de tros had losgegooid. Heijboer stelt De Branding aansprakelijk
voor een daad van een ondergeschikte. De rechtbank heeft Frans recht toegepast omdat
de onrechtmatige daad in Frankrijk is gepleegd. Hiertegen wordt een grief ingesteld
door Heijboer. Hij is van mening dat Nederlands recht had dienen te worden toegepast.
De onrechtmatige daad was volgens hem weliswaar in Frankrijk gepleegd, maar het
feit dat partijen beide in Nederland wonen in combinatie met het feit dat de gevolgen
zich eveneens geheel in Nederland afspelen, rechtvaardigen volgens Heijboer een
beroep op de gevolgenuitzondering. Het hof komt niet toe aan de beoordeling van
deze grief omdat partijen in hoger beroep eensgezind laten weten dat zij kiezen voor
toepassing van het Nederlandse recht. Op de hoofdregel inhoudende dat de lex loci
delicti van toepassing is wordt dus een uitzondering gemaakt nu er een rechtskeuze
is gedaan.

In andere uitspraken wordt het toepasselijke recht gevonden door hantering van de
gevolgenuitzondering en accessoire aanknoping bij het toepasselijke recht op de

18 HR 6 december 1996, S&S 1997, 72, JAR 1996, afl. 1 nr. 13 (Carola Smits) zie hierover ook
Claringbould 1998b; HR 12 april 2002, S&S 2002, 95 (Johanna Hendrika).

19 HR 6 december 1996, S&S 1997, 72 (Carola Smits). Zie over dit arrest ook Claringbould 1998b.
20 HR 12 april 2002, S&S 2002, 95 (Johanna Hendrika).
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arbeidsovereenkomst om zo het nauwst verbonden recht te vinden.21 In de Vlieland-
zaak22 gaat het om Wierda die in Nederland als matroos is aangemonsterd aan boord
van het onder Deense vlag varende ms ‘Vlieland’. Wierda heeft last van heimwee
en wil het schip verlaten. Overeen wordt gekomen dat Wierda daarom het schip zal
verlaten in Frankrijk. Wanneer Wierda al eerder in Las Palmas van boord wil gaan,
ontstaat tussen hem en de kapitein een handgemeen waardoor Wierda gewond raakt
aan zijn hoofd. Wierda vliegt naar Nederland voor behandeling in het ziekenhuis.
De reder keert geen loon meer uit. Wierda spreekt de reder en de kapitein aan tot
betaling van loon en van een voorschot op vergoeding van immateriële schade.

De president van de rechtbank maakt bij de bepaling van het toepasselijke recht
een uitzondering op de lex loci delicti-regel. Deze uitzondering wordt gebaseerd op
zowel de gevolgenuitzondering als de accessoire aanknoping. Hij overweegt:

‘De onrechtmatige daad, waarop Wierda voorts zijn vordering baseert, heeft weliswaar
toevalligerwijs in Spanje plaatsgevonden, doch de gevolgen daarvan behoren naar het
oordeel van de president – voornamelijk – tot de Nederlandse rechtssfeer, terwijl de
onrechtmatige daad nauw verbonden is met de arbeidsovereenkomst, zodat de verbintenissen
die uit de onrechtmatige daad voortvloeien door de Nederlandse wet worden bepaald’.

De arbeidsovereenkomst wordt vervolgens dus naar het oordeel van de president
beheerst door Nederlands recht nu blijkt uit het geheel van omstandigheden dat deze
nauw is verbonden met de Nederlandse rechtssfeer. Als elementen worden genoemd:
- plaats van aangaan van de overeenkomst
- woonplaats van eiser
- plaats van (neven) vestiging van gedaagde

In de zaak Dina Jacoba23 lijdt Bosschaart (letsel)schade als gevolg van het hem als
schepeling op het destijds aan Loosman c.s. in eigendom toebehorende Nederlandse
zeeschip ‘Dina Jacoba’ op 21 januari 1994 te Ancona, Italië, overkomen ongeval.
Bosschaart is aan dek van dat daar aan de kade liggende schip bekneld geraakt tussen
de uitgelegde loopplank en de opbouw van het schip. Bosschaart verwijt Loosman
c.s. dat deze als werkgever niet de zorg heeft betracht die hem ten aanzien van de
veiligheid van de zich aan boord van het schip bevindende Bosschaart betaamde. De
rechtbank heeft geoordeeld dat de vordering van Bosschaart inmiddels na twee jaar
is verjaard op grond van de aanvaringsbepalingen van Boek 8 BW. In hoger beroep
voert Bosschaart aan dat zijn vordering niet op aanvaring is gebaseerd maar op

21 Hof Leeuwarden 8 september 1999, Pres. Rb. Leeuwarden 4 december 1998, S&S 2001, 29 (Vlie-
land); Hof Arnhem 20 januari 2004, S&S 2004, 86 (Dina Jacoba).

22 Hof Leeuwarden 8 september 1999, Pres. Rb. Leeuwarden 4 december 1998, S&S 2001, 29 (Vlie-
land).

23 Hof Arnhem 20 januari 2004, S&S 2004, 86 (Dina Jacoba). Op de vordering wordt de WCODnog
niet toegepast nu de vordering is ontstaan voor het inwerkingtreden van de WCOD.
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tekortschieten van de eigenaar in de zorg voor de veiligheid van een persoon aan
boord. Bosschaart verwijst hiervoor naar het Zilverstad-arrest.24 Het hof oordeelt25:

‘Zo hier louter vanwege de omstandigheid dat het ongeval aan boord van de “Dina Jacoba”
zich in een Italiaanse haven heeft voorgedaan, sprake zou zijn van een rechtsverhouding
met een internationaal karakter, zo heeft niettemin te gelden dat de vordering naar Neder-
lands recht moet worden beoordeeld. Aangezien art. 2 lid 3 van de Arbeidsomstandigheden-
wet, welk artikellid in werking is getreden op 19 december 1991, bepaalt dat het bij of
krachtens die wet bepaalde mede van toepassing is op arbeid die geheel of ten dele buiten
Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van zeeschepen die op grond
van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren, is er grond
om Nederlands recht toe te passen met betrekking tot de zorg die de eigenaar van het
zeeschip betaamde met betrekking tot de veiligheid van Bosschaart bij diens arbeid aan
boord van de “Dina Jacoba”.’

Ten aanzien van het conflictenrecht oordeelt het hof:

‘Uit hoofde van het hier toepasselijke Nederlandse commune internationaal privaatrecht
– de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad is op dit van vóór zijn inwerkingtreding
daterende geval niet van toepassing – moeten de gevolgen beoordeeld worden naar Neder-
lands recht, nu beide partijen in Nederland zijn gevestigd en de rechtsgevolgen van het
ongeval zich geheel in Nederland voordoen. Partijen hebben ten aanzien van het op de
vordering van Bosschaart toepasselijke recht niet van een andere zienswijze blijk gegeven.’

De hof maakt in deze zaak een uitzondering op de toepasselijkheid van de lex loci
delicti door middel van de gevolgenuitzondering. De vraag of Bosschaart de schade
uitsluitend op grond van de aanvaringsbepalingen op Loosman c.s. kan verhalen,
beantwoordt het hof vervolgens als volgt:

‘Uitgangspunt is dat van exclusieve werking van een wettelijke regeling slechts sprake kan
zijn indien de wet zulks voorschrijft of onvermijdelijk meebrengt (zie HR 15 november 2002,
NJ 2003, 48). In de parlementaire geschiedenis is de vraag of de bijzondere regeling inzake
de aanvaring van een zeeschip de mogelijkheid om op grond van art. 6:162 BW te ageren
(uitsluit) onder ogen gezien en bevestigend beantwoord (Parlementaire Geschiedenis Boek
8, p. 571 en 572). Nu Bosschaart zich voor de aansprakelijkheid van Loosman c.s. voor
zijn schade baseert op de wettelijke regeling van art. 6:162 BW, kunnen Loosman c.s. zich
niet met vrucht beroepen op de aan de wettelijke regeling van de aanvaring verbonden
verjaring.’26

24 HR 8 november 1996, NJ 1998, 297; S&S 1997, 61 (Zilverstad).
25 Zie r.o.4.4.
26 Mijns inziens is het oordeel van het Hof onjuist. Het Hof had de aanvaringsbepalingen moeten

toepassen in plaats van art. 6:162 BW. In de Parlementaire Geschiedenis waarnaar door het Hof
wordt verwezen, wordt mijns inziens aangegeven dat op een aanvaring als bedoeld in Titel 6 afdeling
1 van Boek 8 BW, de andere bepalingen uit het BW van toepassing zijn indien de afdeling 1 van
Titel 6 een bepaald aspect van de aansprakelijkheid uit aanvaring niet regelt. De beperking van aan-
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Er bestaan ook uitspraken waar geen overweging omtrent het toepasselijke recht in
staat, zoals in de zaak Koningsgracht.27 In deze zaak is sprake van een ongeval
tijdens beladingwerkzaamheden aan boord van het ms. ‘Koningsgracht’ in de haven
van Las Palmas, waarbij Gomes, als matroos in dienst van de rederij en betrokken
bij die werkzaamheden, met een voet bekneld raakt onder een gekantelde stalen pilaar,
waardoor hij zich ernstig verwondt. Gomes spreekt de rederij uit hoofde van onrecht-
matige daad aan tot vergoeding van geleden en nog te lijden schade. De rechtbank
wijdt geen overweging aan het toepasselijke recht. Er wordt Nederlands recht toegepast
op de onrechtmatige daadsvordering. Onduidelijk is echter of hiertoe is aangeknoopt
is bij de vlag van het schip aan boord waarvan het ongeval geschiedde of dat accessoir
is aangeknoopt bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst of dat een
stilzwijgende rechtskeuze is afgeleid uit het feit dat de vordering gebaseerd wordt
op art. 450b K.

d. Staking28

Inleiding
Bij de bepaling van het toepasselijke recht op een staking spelen verschillende belan-
gen een rol. De conflictregel die het toepasselijke recht op staking aanwijst dient te
zorgen voor een balans tussen de belangen van de werkgever, de belangen van de
werknemers en de belangen van de staat waar de staking plaatsvindt. In deze paragraaf
wordt een antwoord gegeven op de vraag welke conflictregel het beste in een dergelij-
ke balans voorziet.

Voor de bepaling van het toepasselijke recht op een staking kan een onderscheid
gemaakt worden tussen de collectieve en individuele aspecten van een staking.29

Deze tweedeling kan er onder het huidige conflictenrecht toe leiden dat op de collectie-
ve en de individuele aspecten van een staking verschillende rechtsstelsels van toepas-
sing zijn. De individuele aspecten van een staking houden verband met het arbeidsover-
eenkomstenrecht. Het gaat hierbij onder meer om vragen of de werknemer recht op
loon heeft gedurende de staking en of hij ontslagen mag worden wegens deelname
aan staking. Het toepasselijke recht op deze onderwerpen wordt aangewezen door
art. 6 van het EVO.30

sprakelijkheid uit aanvaring is bijvoorbeeld niet geregeld in afdeling 1 van Titel 6 zodat daarvoor
de regels uit Titel 7 van Boek 8 van toepassing zijn.

27 Rb. Amsterdam 6 december 2000, S&S 2004, 5 (Koningsgracht).
28 Ter Kuile 1983, p. 92-103; A. Korthals Altes 1983, p. 116; Van Schellen 1983; Van der Velden,

1984, p. 220-221; Polak 1988, p. 134; Van Hoek 2000, p. 90-91.
29 Polak (diss.) 1988, p. 134. Anders: Korthals Altes 1983, p. 116.
30 De lex contractus beheerste deze vragen ook reeds voor het in werking treden van het EVO. Zie

bijvoorbeeld: Ktr. Amsterdam 16 juli 1955, NJ 1956, 363 (Amstelstad); Pres. Rb. Amsterdam 30
november 1978, NJ 1981, 65 (Tropwind); HR 16 december 1983, NJ 1985, 311 (Saudi Independ-
ance); Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 1982, 114, Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983,
65 (Bernhard Oldendorff); Rb. Middelburg 25 september 1985, S&S 1986, 16 (Serrai).
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De collectieve aspecten van een staking staan daarentegen in verband met het
onrechtmatige daadsrecht. De vragen of een staking geoorloofd is en welke middelen
daarbij gehanteerd mogen worden vallen onder deze categorie. In dit deel worden
alleen de conflictregels geanalyseerd voor vorderingen naar aanleiding van een staking
die als onrechtmatige daad gekwalificeerd kunnen worden.

De collectieve aspecten van een staking ‘op land’ worden in beginsel beheerst
door de lex loci non-laboris.31 Hier herkent men het onrechtmatige daadskarakter.
De lex loci non-laboris is een invulling van de lex loci delicti. De Nederlandse rechter
past dus Nederlands recht toe op een staking die zich op Nederlands grondgebied
voordoet. De reden hiervoor is dat de sociaal-economische verhoudingen beletten dat
in Nederland naar buitenlands recht gestaakt zou mogen worden in situaties dat dit
naar Nederlands recht niet is toegestaan. De omgekeerde situatie kan zich ook voor-
doen. De Nederlandse rechter kan gevraagd worden een oordeel te geven over een
staking die plaatsvindt buiten Nederlands territoir. In beginsel past de Nederlandse
rechter dan vreemd stakingsrecht toe. Indien de lex loci non-laboris echter stakingsver-
boden bevat die in strijd zijn met het fundamentele Nederlandse stakingsrecht, wegens
strijd met de Nederlandse openbare orde, kan de Nederlandse rechter toepassing
hiervan achterwege laten.

Staking aan boord van een schip
Met betrekking tot stakingen aan boord van schepen rijst de vraag wat onder de lex
loci non laboris verstaan moet worden. Twee mogelijkheden lijken zich voor te kunnen
doen. In de eerste plaats de toepassing van het recht van het land van de haven waar
de staking uitbreekt. In de tweede plaats de toepassing van het recht van de staat waar
het schip is geregistreerd. In het laatste geval wordt het schip als plaats van handeling
gesitueerd in het land waar het schip staat geregistreerd. In de jaren tachtig zijn
belangrijke uitspraken gewezen over stakingen aan boord van schepen.

In de zaak Tropwind32 weigert de reder de ITF Collective Agreement te onder-
tekenen. Op de individuele arbeidsovereenkomsten van de bemanningsleden is het
recht van Singapore toepasselijk. De bemanningsleden van het onder de vlag van
Singapore varende schip gaan daarop in staking terwijl het schip zich in de haven
van Amsterdam bevindt. De reder ontslaat de bemanning maar die weigert vervolgens
het schip te verlaten. Met betrekking tot de vraag of de staking onrechtmatig is stelt
de president:

‘Gedaagden sub (1), de ITF en de Vervoersfederatie delen het standpunt van eiseressen
dat de vraag of de staking een ingrijpen Onzerzijds rechtvaardigt, naar Nederlands recht
beoordeeld dient te worden. Naar hun opvatting behoort de rechter zich echter behoudens
zeer bijzondere omstandigheden van ingrijpen te onthouden omdat het hier gaat om een

31 Gamillscheg 1959, p. 366; Gitter 1971, p. 127, 146; Birk 1980, p. 21, 36-37; Morgenstern, 1984,
p. 112; Polak 1988, p. 147-148.

32 Pres. Rb. Amsterdam 30 november 1978, S&S 1979, 75 (Tropwind).
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slechts toevalligerwijze in een Nederlandse haven uitgebroken arbeidsconflict tussen, althans
wat de direct betrokkenen betreft, buitenlandse partijen op een buitenlands schip.’

Naar Nederlands recht is een werkstaking in beginsel geoorloofd. Een staking kan
echter onrechtmatig zijn indien het stakingsmiddel niet redelijk is of prematuur. De
president oordeelt dat deze Nederlandse norm echter niet rechtstreeks op een staking
aan boord van een vreemd schip van toepassing is. De redenen die hierbij worden
aangevoerd zijn dat:
a. alleen buitenlandse partijen rechtstreeks bij de staking zijn betrokken;
b. tussen de werkgevers en de ITF geen sprake was van overleg;
c. de verhoudingen op de arbeidsmarkt in de landen van herkomst van de beman-

ningsleden hantering van het stakingswapen door zeelieden in dienst van ‘goed-
kope’ vlag rederijen vrijwel onmogelijk maken;

d. de staking kenmerken van een bedrijfsbezetting vertoont.

Korthals Altes33 stelt als verklaring voor de toepasselijkheid van het recht van Singa-
pore tengevolge van aanknoping bij de vlag van het schip dat er geen rechtsstelsel
was waarmee duidelijk een nauwer verband was. De bemanningsleden hadden bijvoor-
beeld acht verschillende nationaliteiten.34

In de zaak Bernard Oldendorf35 was sprake van een staking door bemanningsleden
van twaalf verschillende nationaliteiten. Het schip was geregistreerd in Panama en
was eigendom van een Liberiaanse onderneming. Op de individuele arbeidsovereen-
komsten was volgens de Rechtbank Middelburg36 Panamees arbeidsrecht van toepas-
sing, zijnde het recht van de vlag van het schip. De Rechtbank Middelburg37 diende
zich in een volgende uitspraak over dezelfde zaak uit te spreken over de vraag of
een staking aan boord van een schip beheerst wordt door het recht van de vlag van
dat schip (eveneens de Panamese), het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst of
het recht van het land waar de staking plaatsvindt. De werknemers stellen dat het (voor
hen gunstige) Nederlandse recht toepasselijk is omdat de staking in Nederland plaats-
vond waarbij ook Nederlandse vakbonden betrokken waren. De werkgever is echter
van mening dat Panamees recht de staking beheerst. De rechtbank oordeelt hierover
dat:

33 Korthals Altes 1983, p. 117.
34 Mijns inziens is echter niet zo duidelijk op te maken uit deze uitspraak dat de rechter het recht van

de vlag toepast. Gesteld wordt slechts dat het Nederlandse recht als lex loci non laboris in ieder
geval niet zonder meer van toepassing is.

35 Pres. Rb. Middelburg 17 februari 1981, S&S 1981, 115; Rb. Middelburg 24 juni 1981, S&S 1981,
116; Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 192, 114; Pres. Rb. Middelburg 10 december 1982, S&S
1983, 58; Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983, 65; Rb. Middelburg 10 oktober 1984, S&S
1985, 17 (Bernhard Oldendorff).

36 Rb. Middelburg 30 september 1981, S&S 1983, 32.
37 Rb. Middelburg 30 juni 1982, S&S 1982, 114.
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‘De vraag rijst of een staking aan boord van een schip beheerst wordt door het recht van
de vlag van dat schip (eveneens de Panamese), het recht dat de arbeidsovereenkomsten
beheerst of het recht van het land waar de staking plaats vindt. Bij pleidooi hebben eisers
betoogd, dat Nederlands recht toegepast moet worden nu het hier een staking in Nederland
betreft waarbij ook Nederlandse erkende vakbonden betrokken zijn, terwijl volgens Olden-
dorff Panamees recht toegepast moet worden. Nadien heeft het Hof ’s-Gravenhage bij arrest
van 23 april 1982 op een dergelijke staking het recht van de vlaggestaat toegepast.
Het Hof heeft uitdrukkelijk toepasselijk-verklaring van het recht van de staat waarin het
schip zich bevindt uitgesloten. Het komt de Rechtbank juist voor zich bij deze beslissing
aan te sluiten zolang de Hoge Raad nog geen uitspraak over deze kwestie heeft gedaan.
De Rechtbank acht derhalve Panamees recht op de staking van toepassing.’

De rechter stelt dus dat intussen het Hof ’s-Gravenhage38 in de zaak Saudi Independ-
ance39 het recht van de vlag op een staking heeft toegepast. Later40 heeft de recht-
bank dit nauwkeuriger geformuleerd door te stellen dat het hof in beginsel het recht
van de vlaggenstaat toepasselijk acht, echter in het onderhavige geval wordt een ander
rechtsstelsel toegepast, namelijk het door partijen gekozen recht. Het hof oordeelde
uitdrukkelijk dat het recht van de havenstaat, hier Nederlands recht, niet van toepassing
is. De rechtbank stelt in de Bernhard Oldendorff zaak naar aanleiding van de uitspraak
inzake de Saudi Independance:

‘Het komt de Rechtbank juist voor zich bij deze beslissing aan te sluiten zolang de Hoge
Raad nog geen uitspraak over deze kwestie heeft gedaan. De Rechtbank acht derhalve
Panamees recht op de staking van toepassing.’

De Hoge Raad heeft zich uiteindelijk uitgesproken over de zaak Saudi Independ-
ance.41 Volledige duidelijkheid over het toe te passen recht op een staking aan boord
van een schip is daarbij echter nog niet gegeven.

In de Saudi Independance-zaak betreft het een staking van een aantal Filippijnse
bemanningsleden aan boord van de in Rotterdam gereed liggende Saudi Independance,
op instigatie van de ITF. Het schip staat geregistreerd in Saudi Arabië. Voor de rechter
wordt een bevel gevorderd inhoudende dat de zeelieden hun staking zullen beëindigen
en weer aan het werk gaan en dat ITF zich zal onthouden van steun aan de stakende
zeelieden. In de arbeidsovereenkomsten staat een rechtskeuze voor Filippijns recht.
De vraag is welk recht toepasselijk is op de vraag of de staking ongeoorloofd is. Het
hof oordeelt dat het in de arbeidsovereenkomst gekozen Filippijnse recht de staking
beheerst. Het hof42 oordeelt daartoe:

38 Hof Den Haag 23 april 1982, S&S 1982, 80.
39 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25 (Saudi Independance). Deze zaak komt hieronder uitgebreid

aan de orde.
40 Rb. Middelburg 23 februari 1983, S&S 1983, 65.
41 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25 (Saudi Independance).
42 Hof Den Haag 23 april 1982, S&S 1982, 81 (Saudi Independance).
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‘Het gaat hier om de vraag of in een geval als het onderhavige de bevoegdheid van de
werkgever om bij een staking het loon van de werknemer in te houden ook op voedselver-
strekkingen mag worden toegepast: behoort met andere woorden te worden aangenomen
dat bij een staking als de onderhavige tegenover de in het gedrang komende verplichting
tot arbeid uitsluitend de verplichting tot loonbetaling dan wel ook de verplichting tot
voedselverstrekking wegvalt?
(4) Deze vraag dient beoordeeld te worden naar het recht dat op de arbeidsovereenkomst
van toepassing is. Gelet op art. 19 van de i.c. geldende arbeidsovereenkomsten – voorzover
hier van belang luidende: “This agreement shall be construed, interpreted and governed
in accordance with the laws of the Republic of the Philippines and the applicable regula-
tions of the National Seamen’s Board of the Philippines and other applicable labor laws”
– behoort hier derhalve Filippijns recht te worden toegepast. Dit brengt o.m. met zich mee
dat alle bespiegelingen omtrent de rechtspositie naar Nederlands recht buiten beschouwing
kunnen blijven.’

De Hoge Raad laat deze beslissing van het hof inhoudende dat het in de arbeidsover-
eenkomst als toepasselijk aangewezen recht toepasselijk is op de staking in stand.
Op de staking is dientengevolge Filippijns recht toepasselijk omdat in de arbeidsover-
eenkomst een rechtskeuze voor dat recht staat. Daarmee is echter nog niet duidelijk
welk recht toepasselijk is indien een dergelijke rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst
ontbreekt. Uit de Saudi Independance uitspraak is geen heldere conflictregel te destille-
ren voor de staking aan boord van een zeeschip. In het arrest wordt veeleer aangegeven
welke aanknopingswijzen in ieder geval niet geldig zijn. De Hoge Raad erkent wel
met zoveel woorden de rechtskeuzebevoegdheid van partijen bij een staking. De Hoge
Raad overweegt daartoe dat:

‘(…) geen regel van Nederlands internationaal privaatrecht zich ertegen verzet dat in een
individuele arbeidsovereenkomst het recht wordt aangewezen waaraan de geoorloofdheid
van deelneming door de werknemer aan een werkstaking, tussen partijen moet worden
getoetst.’

De Hoge Raad laat zich vervolgens niet volledig uit over het, bij gebreke van een
rechtskeuze, objectief toepasselijke recht. De Hoge Raad oordeelt wel dat het enkele
feit dat een staking uitbreekt terwijl het schip in een Nederlandse haven ligt nog niet
de toepasselijkheid van Nederlands recht op die staking tot gevolg heeft. De Hoge
Raad43 overweegt dat:

‘De hiervoor onder 3.1 weergegeven omstandigheden van het onderhavige geval bieden
geen grond voor het oordeel dat te dezen de Nederlandse rechtsorde zozeer bij de staking
is betrokken dat in dit geding ten aanzien van de zeelieden de Nederlandse rechtsregels
betreffende werkstaking toepassing moeten vinden ondanks de in de arbeidsovereenkomsten
van die zeelieden vervatte, vreemd stakingsrecht omvattende rechtskeuze.’

43 HR 16 december 1983, S&S 1984, 25, NJ 1985, 311 (Saudi Independance).
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De Hoge Raad stelt dan in vervolg hierop dat:

‘(…) naar Nederlands internationaal privaatrecht het enkele feit dat een scheepsstaking
in een Nederlandse haven uitbreekt, niet meebrengt dat Nederlands recht moet worden
aangemerkt als “de zonder rechtskeuze toepasselijke stakingswet”.’

De toepassing van de lex loci non laboris op deze staking wordt verworpen met
verschillende overwegingen. De Hoge Raad oordeelt dat de lex loci non-laboris:

‘(…) in ieder geval (…)(wordt) verworpen in een geval als het onderhavige, waar de stakers
zijn 25 bemanningsleden van gelijke niet-Nederlandse nationaliteit, wier arbeidsovereenkom-
sten een gelijkluidende rechtskeuze bevatten, waarin hun nationale wet als op werkstaking
toepasselijk wordt aangewezen en de – niet in Nederland gevestigde – organisator van
de staking niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van die arbeidsovereenkomsten.’

De Hoge Raad geeft hiermee aan welke factoren onder meer van belang zijn bij de
vaststelling of Nederlands recht als lex loci non-laboris buiten beschouwing moet
blijven. Genoemd worden de gelijke niet-Nederlandse nationaliteit van de stakers,
een rechtskeuze anders dan voor Nederlands recht in de arbeidsovereenkomsten inzake
het op staking toepasselijke recht en de omstandigheid dat de organisator van de
staking niet in Nederland is gevestigd en niet is betrokken geweest bij de totstand-
koming van de arbeidsovereenkomsten. Voorts geeft de Hoge Raad aan dat een nauw
verband tussen het gedrag van een vakbond en een staking niet betekent dat daarop
hetzelfde recht toepasselijk is. De Hoge Raad stelt daartoe:

‘Geen regel van Nederlands ipr brengt mee dat de bedoelde verwevenheid (tussen het gedrag
van de vakbond en de staking WV) volgens intern Nederlands recht in een internationaal
geval moet leiden tot de door het onderdeel bepleite beoordeling naar Nederlands recht
van de (on)geoorloofdheid voor de zeelieden van de staking.’

Tenslotte geeft de Hoge Raad een overweging over de rol van de Nederlandse open-
bare orde bij een staking aan boord van een schip in een Nederlandse haven. De Hoge
Raad bepaalt dat:

‘(…) de stelling in haar algemeenheid onjuist is dat de Nederlandse rechter, oordelend
in kort geding, buitenlandse regels van stakingsrecht die de werkstaking verbieden of
essentieel beperken, wegens strijd met de openbare orde buiten toepassing moet laten, ook
indien de concrete uitkomst van het geding naar Nederlandse opvattingen niet onaanvaard-
baar is.’

De Hoge Raad legt in dit criterium een zekere soepelheid in de beoordeling van
vreemd stakingsrecht. Vreemd stakingsrecht dient niet zonder meer opzij geschoven
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te worden omdat het afwijkt van Nederlands recht. Slechts indien het vreemde recht
onaanvaardbaar wordt naar Nederlandse maatstaven moet daartoe worden besloten.44

Uit de voornoemde jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat partijen het toepasse-
lijke recht op staking mogen kiezen, wat er in de praktijk op neer komt dat de werk-
gever bepaalt van welke staat het stakingsrecht toepasselijk is. Bij gebreke van een
rechtskeuze is op een staking in een Nederlandse haven niet per se Nederlands recht
toepasselijk. Die verplichting is er in ieder geval niet indien er nauwelijks een band
bestaat met Nederland. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag
welk recht dan in plaats van het Nederlandse recht wel toepasselijk is. Zowel de
uitspraak van het hof als het arrest van de Hoge Raad in de Saudi Independance-zaak
laten het antwoord op de vraag hoe staking gekwalificeerd moet worden in het midden.
Onduidelijk blijft daarom of het als contractueel, als onrechtmatige daad of als een
aparte kwalificatiecategorie beschouwd moet worden. Struycken45 stelt in zijn noot
onder het arrest hierover:

‘Het Hof a quo had de rechtskeuzeclausule in de individuele arbeidscontracten zo uitgelegd
dat ook de rechtmatigheid van de staking krachtens die clausule naar Filippijns recht
beoordeeld moest worden. Deze beslissing blijft in cassatie overeind: de uitleg van de
clausule is feitelijk, en geen regel van Nederlands internationaal privaatrecht verzet zich
tegen het resultaat van die uitleg. Daarmede blijft in het midden of staking een onderdeel
is van de individuele arbeidsovereenkomst (anders gezegd: te kwalificeren is als contractu-
eel) dan wel, ondanks een mogelijke kwalificatie als onrechtmatige daad, toch medegenomen
wordt door de rechtskeuzeclausule in het contract. Dit kan wezenlijk verschil maken in
het geval er geen rechtskeuzeclausule in het contract voorkomt, tenzij men het arrest zo
zou willen uitleggen dat de onrechtmatige daad in een geval als het onderhavige in elk
geval “accessoir” wordt aangeknoopt, namelijk onder het contractsstatuut gebracht.’46

Polak47 acht de uitkomst in de Saudi Independance en Bernhard Oldendorff-zaken
onbevredigend omdat de Nederlandse rechter naliet het buitenlandse recht te toetsen
aan de Nederlandse openbare orde. Polak vindt het argument dat de zaken onvoldoende
met de Nederlandse openbare orde betrokken waren niet overtuigend. Polak voert
twee argumenten aan voor zijn stelling dat de Nederlandse rechter de Nederlandse
openbare orde wel op de staking had moeten toepassen. In de eerste plaats vond de

44 Polak (Polak diss. 1988, p. 152) vindt de uitkomst van de Saudi-Independance- en de Bernhard
Oldendorff zaken onbevredigend nu de rechter daarin het buitenlands recht niet heeft getoetst aan
de Nederlandse openbare orde. Polak meent dat het adi¸ren van de Nederlandse rechter voldoende
aanknoping met Nederlandse rechtsorde oplevert om wel tot die toetsing over te gaan. Mijns inziens
levert het feit dat een schip ‘toevalligerwijs’ zich in een Nederlandse haven bevindt ten tijde van
een staking niet genoeg aanknoping op voor toetsing aan de openbare orde. De Nederlandse rechts-
orde wordt er immers nauwelijks door geraakt. Zie over de rol van de openbare orde bij staking
aan boord van vreemde schepen in Nederlandse havens ook: Van Hoek 2000, p. 90-91.

45 Struycken 1985, sub 4 en 5.
46 Verwezen wordt naar noot 4 onder HR 28 oktober 1983, NJ 1985, 131.
47 Polak (diss.) 1988, p. 152.
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staking zelf in een Nederlandse haven plaats en in de tweede plaats acht Polak het
collectief actierecht een zo fundamenteel onderdeel van de Nederlandse rechtsorde
dat volgens hem zelfs een zeer losse band met Nederland volstaat om buitenlands
recht opzij te zetten ten gunste van Nederlandse rechtsbeginselen. Polak meent dat
het adiëren van de Nederlandse rechter voldoende aanknoping met de Nederlandse
rechtsorde oplevert om fundamentele maatstaven van Nederlands arbeidsrecht te laten
prevaleren boven minder ‘stakingsvriendelijk’ buitenlands recht. De opvatting van
Polak steun ik niet. Ik meen dat de balans tussen de belangen van de werkgever, de
werknemer en de staat waar wordt gestaakt door toetsing aan de Nederlandse orde
te zeer in het nadeel van de werkgever zou doorslaan. Toepassing van het lokale
stakingsrecht van de havenstaat leidt namelijk tot rechtsonzekerheid bij de werkgever.
In elke haven die zijn schip aandoet, valt zijn schip in dat geval onder andere stakings-
regels. Onderzocht zal daarom worden welke conflictregel de belangen van de werk-
gever, de werknemer en de havenstaat in balans houdt.

De WCOD verwijst voor een vordering uit staking die wordt gebaseerd op onrecht-
matige daad in beginsel naar de lex loci delicti. Een staking doet zich, afgezien van
muiterij, in de regel niet voor op volle zee maar in een haven. De hoofdregel uit de
WCOD wijst in dat geval het recht van de haven als toepasselijke recht aan op een
staking. Deze conflictregel wijkt af van de hiervoor besproken jurisprudentie waarin
juist werd bepaald dat het recht van de haven als lex loci non-laboris niet toepasselijk
is als de staking daar nauwelijks een band mee heeft. De lex registrationis kent voor
de scheepseigenaar veel minder een toevalselement dan de lex loci delicti en zorgt
door de continuïteit van recht voor rechtszekerheid. Mijns inziens verdient het daarom
aanbeveling om, in overeenstemming met de jurisprudentie uit de periode voor de
WCOD, op een staking aan boord in territoriale wateren in beginsel de lex registratio-
nis toe te passen. Wat er echter ook zij van de waardering van de lex loci delicti of
de lex registrationis in dit kader, naar analogie met de jurisprudentie uit de periode
voor de WCOD zal de bevoegde rechter waarschijnlijk van beide hoofdregels afwijken
en door middel van accessoire aanknoping het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke
recht toepassen, mits uiteraard de arbeidsovereenkomsten van de stakers worden
beheerst door hetzelfde recht. Door middel van een dergelijke accessoire aanknoping
wordt ook bewerkstelligd dat de individuele en de collectieve aspecten van een staking
door hetzelfde rechtsstelsel worden beheerst. Indien het recht dat de arbeidsverhouding
beheerst bepaalde rechten verleent aan de bemanning is het immers onwenselijk dat
vervolgens het recht van de havenstaat een staking, die dient tot verwezenlijking van
die rechten, zonder meer ongeldig kan verklaren. Daarnaast geldt dat het toepasselijke
recht op de arbeidsovereenkomst een nauwere band met de staking zal hebben dan
zowel het recht van de staat van de haven waar de staking uitbreekt als het recht van
de staat waar het schip is geregistreerd.

Een staking aan boord van een buitenlands schip in een Nederlandse haven hoeft
mijns inziens niet te worden getoetst aan de Nederlandse openbare orde. Voor toepas-
sing van de Nederlandse openbare orde bestaat mijns inziens te weinig aanknoping
met de Nederlandse rechtsorde.
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Solidariteitsstaking
Indien wordt gestaakt aan boord van een schip, kunnen zich ook lokale acties in een
havenstaat voordoen uit solidariteit met de staking van de bemanningsleden. Een
dergelijke situatie deed zich voor in de DFDS zaak. Deze zaak gaat niet zo zeer over
het toepasselijke recht maar over de vraag welke rechter bevoegd is.

DFDS/SEKO-arrest
In het DFDS/SEKO-arrest48 van het Hof van Justitie van de EG gaat het om een
solidariteitsstaking van dokwerkers in een Zweeds haven, op initiatief van een Zweeds
vakbond, gericht op het afdwingen van een CAO voor de onder Deense arbeidscontrac-
ten werkende Poolse bemanning van een in die Zweedse haven liggend Deens schip.
De Deense reder start voor de Deense rechter een procedure met betrekking tot een
vordering uit onrechtmatige daad jegens de Zweedse vakbond. De bevoegdheid van
de Deense rechter staat ter discussie. Aan het Hof van Justitie van de EG worden
vervolgens prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot art. 5 lid 3 EEX-verdrag,
waarin is bepaald dat ten aanzien van een vordering uit onrechtmatige daad de rechter
bevoegd is van de staat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Het
Hof van Justitie van de EG oordeelt:

‘1) a) Art. 5, sub 3, van het EEX-Verdrag (…) moet aldus worden uitgelegd dat het begrip
verbintenissen uit onrechtmatige daad zich mede uitstrekt tot een vordering in rechte met
betrekking tot de rechtmatigheid van een collectieve actie, die overeenkomstig het recht
van de betrokken verdragsluitende staat tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van een
andere rechterlijke instantie dan die welke bevoegd is te oordelen over de verzoeken om
vergoeding van de door die actie veroorzaakte schade.
b) Voor de toepassing van art. 5, sub 3, Executieverdrag op een situatie als die in het
hoofdgeding volstaat het dat de collectieve actie een noodzakelijke voorwaarde is voor
solidariteitsacties die schade kunnen veroorzaken.
c) Aan de toepassing van art. 5, sub 3, Executieverdrag staat niet in de weg dat de uitvoe-
ring van de collectieve actie door de partij die deze heeft aangezegd is opgeschort in
afwachting van de uitspraak over de rechtmatigheid van die actie.
2) In omstandigheden als die van het hoofdgeding, moet art. 5, sub 3, Executieverdrag
aldus worden uitgelegd dat schade als gevolg van een collectieve actie die door een vakbond
wordt uitgevoerd in een verdragsluitende staat waar een in een andere verdragsluitende
staat geregistreerd schip vaart, kan worden geacht te zijn ingetreden in de vlagstaat, zodat
de rederij in die staat een schadevordering tegen die vakbond kan indienen.’

In het DFDS-SEKO-arrest is dus bepaald dat de rechter van de vlaggestaat van een
schip waarop een solidariteitsactie in een havenstaat betrekking heeft, bevoegd is te
oordelen over de rechtmatigheid van die solidariteitsactie.49 De bevoegdheid van

48 HvJ EG 5 februari 2004, PbEG 2004, C 18/02 (DFDS Torline A/S/ SEKO Sjöfolk Facket för Service
och Kommunikation).

49 Naar aanleiding van hetDFDS/SEKO -arrest is in het ontwerp-Rome II een aparte conflictregel voor
staking opgenomen. Zie paragraaf 6 van deel II.
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de rechter van de vlaggestaat vind ik opmerkelijk gezien het feit dat er nauwelijks
een band bestaat tussen de vlaggestaat en de actie van de dokwerkers in een buiten-
landse haven. Mijns inziens had de bevoegdheid van de Zweedse rechter veeleer voor
de hand gelegen.

Toepasselijk recht op een solidariteitsstaking
Na de vraag naar de bevoegdheid van de rechter is vervolgens de vraag van belang
welk recht de rechter daarop moet toepassen. In de Nederlandse jurisprudentie is de
vraag naar het toepasselijke recht op een dergelijke solidariteitsstaking reeds aan de
orde geweest. De Nederlandse rechter bekijkt de solidariteitsstaking afzonderlijk en
past daarop Nederlands recht toe als lex loci non laboris.50 Mijns inziens is dit juist.
In tegenstelling tot een staking aan boord raken solidariteitstakingen de Nederlandse
rechtsorde wel. Vaak worden veel meer ondernemingen getroffen door een solidariteits-
staking dan alleen de werkgever waartegen de hoofdstaking is gericht. De toepassing
van de lex registrationis van het schip waarop wordt gestaakt, leidt niet tot de toepasse-
lijkheid van een rechtsstelsel dat nauw is verbonden met de solidariteitsstakingen.
Solidariteitsstakingen in een Nederlandse haven moeten niet anders worden beschouwd
dan andere stakingen in Nederland. Op dergelijke stakingen zou mijns inziens Neder-
lands stakingsrecht toepasselijk moeten zijn.

5.2.3 Lex loci delicti of lex registrationis?

Uit de vergelijking van de conflictregels voor en na de WCOD blijkt dat de conflict-
regels uit de WCOD voor interne onrechtmatige daden aan boord van een schip
grotendeels overeenstemmen met de conflictregels zoals die in de jurisprudentie werden
gehanteerd in de periode voor de WCOD. Op interne onrechtmatige daden in territo-
riale wateren wordt in beginsel de lex loci delicti toegepast. Hierop worden veelvuldig
uitzonderingen gemaakt door middel van accessoire aanknoping, de gevolgenuitzonde-
ring of een rechtskeuze.

Uit de literatuur blijkt een minder uniform beeld over het toepasselijke recht op
onrechtmatige daden aan boord van een schip. Sommige schrijvers51 pleiten in over-
eenstemming met bovengenoemde jurisprudentie voor toepassing van de lex loci delicti
op het schip. Dubbink52 onderschrijft deze mening echter niet. Hij stelt tegenover
de toepassing van de lex loci delicti:

50 Pres. Rb. Rotterdam 28 november 1958, NJ 1958, 593, S&S 1959, 2; Hof Den Haag 17 april 1959,
NJ 1959, 216; HR 15 januari 1960, NJ 1960, 84 m.nt. Rutten, S&S 1960, 22; Pres. Rb. Amsterdam
29 november 1958, NJ 1959, 8, S&S 1959, 1; Pres. Rb. Rotterdam 1 december 1958, NJ 1958, 594;
Pres. Rb. Rotterdam 24 oktober 1972, NJ 1972, 457, Zie: Polak (diss.) 1988.

51 Zitelmann 1897, p.190; Chesire en North 1992, p. 558; Dicey en Morris 1993, p. 1539; Von
Hoffmann 2001, nr. 233, p. 459. Zie hierover ook: Boonk 1998, p. 263-264.

52 Dubbink 1947, p. 95-96.
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‘Het kan zijn, dat de daad eigenlijk in het geheel niet in de sfeer van de staat, binnen wiens
watergebied zij verricht werd, ingreep. Waarom zou dan diens wetgeving toegepast moeten
worden? (…)Dat het watergebied volkenrechtelijk bij een bepaalde staat behoort, behoeft
voor het IPR niet beslissend te zijn.’

Andere schrijvers53 wensen het recht van de vlag toe te passen op interne onrecht-
matige daden met een zeeschip. Dubbink54 verwerpt naast de lex loci delicti (indien
het schip zich in territoriale wateren bevindt) ook het recht van de vlag (waar het schip
zich ook bevindt). Hij55 stelt daartoe:

‘Met deze wet (de wet van de vlag WV) behoeft het feit evenmin in verband te staan, terwijl
de vlag bovendien vaak willekeurig gekozen is. Ook hier kan het niet van doorslaggevende
betekenis zijn, of naar volkenrecht een schip deel uitmaakt van het territoir van de staat,
wiens vlag het voert.’

Dubbink56 en Tetley57 stellen voor het naar alle omstandigheden nauwst verbonden
recht toe te passen op onrechtmatige daden begaan met een schip. Dubbink voert
daartoe aan:

‘Men zal hier van geval tot geval te werk moeten gaan, waarbij de vlag natuurlijk een
van de aanwijzingen vormt. (…) Het lijkt mij beter af te zien van een algemene regel en
ieder geval afzonderlijk te bezien aan de hand van de algemene beginselen van rechtsvinding
in het IPR.’

De vraag is of, ondanks de overeenstemming van de conflictregels uit de WCOD met
het in de periode daarvoor geldende conflictenrecht, de WCOD voor verbetering
vatbaar is wat betreft de conflictregels voor interne onrechtmatige daden aan boord
van een schip in territoriale wateren. Mijns inziens is de WCOD inderdaad voor
verbetering vatbaar. Het verdient de voorkeur om ook op interne onrechtmatige daden
aan boord van een schip in territoriale wateren in beginsel de lex registrationis in plaats
van de lex loci delicti toe te passen. De lex registrationis wordt in dat geval gehanteerd
ter oplossing van problemen die zich kunnen voordoen bij res in transitu. De toepas-
sing van de lex registrationis zorgt voor continuïteit van het toepasselijke aansprakelijk-
heidsrecht. Daarenboven is de lex registrationis-regel zonder veel moeite toe te passen
omdat eenvoudig na is te gaan waar het betrokken schip is geregistreerd en bij interne
onrechtmatige daden slechts sprake is van een schip en daarmee van een registratie.
Een nadeel aan de lex registrationis is echter wel dat het recht van de staat van
registratie, met name bij goedkope vlaglanden, voor de Nederlandse rechter in de regel

53 Von Bar 1889, p. 615; Melchior 1932, p. 484; Hancock 1942, p. 271; Rodière 1980, p. 42-43; Battifol
en Lagarde 1983, p. 246; Mayer 1991, p. 425.

54 Dubbink 1947, p. 95-98.
55 Dubbink 1947, p. 96.
56 Dubbink 1947, p. 96.
57 Tetley 1994, p. 462-463.
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minder toegankelijk is dan de lex loci delicti en niet altijd leidt tot een nauw verbonden
recht. Door echter gebruik te maken van de in de WCOD reeds bestaande mogelijk-
heden van accessoire aanknoping, gevolgenuitzondering of rechtskeuze kan overigens
vaak wel een nauwer verbonden recht toegepast worden dan de lex registrationis.
Opgemerkt dient hierbij te worden dat accessoire aanknoping in de regel wel mogelijk
zal zijn bij onrechtmatige daden tussen enerzijds de werkgever en anderzijds de
werknemer of tussen enerzijds de vervoerder58 en anderzijds de ladingbelanghebben-
den of passagiers maar daarentegen niet bij onrechtmatige daden tussen passagiers
of tussen werknemers onderling omdat tussen hen in de regel geen contractuele band
bestaat.

5.3 Externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen

5.3.1 Inleiding

Onder externe onrechtmatige daden anders dan aanraking tussen schepen vallen
verschillende rechtsfeiten. Te denken valt onder meer aan vervuiling, aanvaring met
een andere zaak dan een schip en het nalaten een wrak op te ruimen. Een vergelijking
zal worden gemaakt tussen de conflictregels uit de jurisprudentie uit de periode van
voor de inwerkingtreding van de WCOD en de conflictregels uit de WCOD. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen externe onrechtmatige daden in territoriale wateren
en externe onrechtmatige daden op volle zee.

5.3.2 Vergelijking van de conflictregels voor externe onrechtmatige daden uit de
jurisprudentie met de conflictregels uit de WCOD

a. Externe onrechtmatige daden in territoriale wateren
In de jurisprudentie uit de periode van voor de WCOD over de aansprakelijkheid voor
schade aan een andere zaak dan een schip, spelen eenvormige regels een rol alvorens
conflictregels aan de orde komen. Bij beschadiging van kabels bestaat er bijvoorbeeld
eenvormig recht,59 zodat men geen conflictregels nodig heeft ter bepaling van het
toepasselijke recht.60 Bij afwezigheid van dergelijke eenvormige regels werd in de
jurisprudentie uit de periode voor de WCOD op de aansprakelijkheid voor vervui-

58 Zie over de mogelijkheid van aansprakelijkheidstelling door middel van een paardensprong als
bedoeld in art. 4 Wet conflictenrecht zeerecht hierboven paragraaf 5.2.2.

59 Overeenkomt tot bescherming van onderzeese telegraafkabels, gesloten te Parijs op 14 maart 1884,
Stb. 1888, 74.

60 Rb. Rotterdam 17 januari 1977, S&S 1977,60 (Nedlloyd Kembla); Rb. Rotterdam 20 november 1978
en Hof den Haag 15 april 1983, S&S 1984,18 (George Johannes 4).
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ling,61 wrakopruimingskosten62 binnen de territoriale wateren van een Staat, bescha-
diging van waterstaatswerken63 of andere zaken64 dan een schip aangeknoopt bij
de locus delicti.

Vervuiling
In de zaak van de bulkcarrier Borcea65 is sprake van olievervuiling na een schade-
varing op de Noordzee waardoor de Nederlandse kust en de vogels aldaar besmeurd
raken. De Vereniging tot Bescherming van Vogels spreekt Borcea aan tot vergoeding
van de door haarzelf en door de onder haar coördinatie werkende vogelasielen gemaak-
te kosten ten aanzien van de besmeurde vogels. De rechtbank past Nederlands recht
tot op de vordering. De rechtbank beslist:

‘Nu de gevolgen van het uitstromen van de olie en van het (niet) handelen van de kapitein
van de Borcea zich hebben voorgedaan in Nederland en voorzienbaar was dat die gevolgen
zich daar zouden doen voelen, terwijl in ieder geval een deel van dat (niet) handelen zich
binnen de Nederlandse territoriale wateren heeft afgespeeld en geen aanknopingspunten
met ander recht zijn gesteld of gebleken, dient Nederlands recht te worden toegepast.’66

Zowel de plaats waar de gevolgen van de onrechtmatige daad zich voordoen als de
plaats van het plegen van de onrechtmatige daad worden in deze uitspraak in aanmer-
king genomen. Op grond van art. 3 lid 2 WCOD geldt ingeval van een meervoudige
locus het recht van het Erfolgsort. Dat wil zeggen dat wanneer de schade aan een
persoon, goed of het milieu zich in een andere staat voordoet als waar de schadever-
oorzakende daad is gepleegd, het recht van de staat waar de schade zich voordoet,
toepasselijk is.

61 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
62 Rb. Maastricht 27 januari 1983 en 1 november 1984, S&S 1985, 74 (Wiljaco); Rb. Rotterdam 28

mei 1993, S&S 1994, 104 (Vertrauen/Paloma); Rb. Rotterdam 22 september 2004, S&S 2004, 133
(Westtrag 101) (alle uitspraken hebben betrekking op de binnenvaart)

63 Rb. Den Haag 2 maart 1922, NJ 1922, 202; Rb. Middelburg 25 juni 1923, NJ 1924, 443; Rb.
Rotterdam 16 november 1928, NJ 1929, 153; Rb. Rotterdam 6 maart 1939, NJ 1940, 371. Zie: Wet
van 28 febr. 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende ’s Rijks waterstaatswerken, Stb. 1891,
69 welke is vervangen door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken van 14 november 1996, Stb. 1996,
645. zie met name art. 9 van deze wet Zie ook: Wet uitbreiding toepassingsgebied van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone van 15 november 2000, Stb. 2000, 510.

64 Rb. Amsterdam 4 november 1929, NJ 1930, 240 (brugkraan beschadigd door Engels schip); HR
24 april 1936, NJ 1936, 772 (spoorbrug beschadigd door Grieks schip); Rb. Middelburg 25 juni
1941, NJ 1941, 814 (voorwerpen beschadigd door Zweeds schip); Hof Den Haag, 31 mei 1985,
S&S 1986,7 (Key Gibraltar (als zeeschip aan te merken booreiland tegen een steiger); Hof Den Haag
15 april 1988, S&S 1989, 55 (Mary Ann) (zeeschip tegen dukdalf ); Gerecht in Eerste Aanleg
Curaçao, 27 februari 1989 en 25 juni 1990, S&S 1991,102 (Almak Salvor/Manta (kade beschadigd).

65 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
66 Rb. Rotterdam 15 maart 1991, S&S 1993, 49 (Borcea).
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b. Externe onrechtmatige daden op volle zee
In de jurisprudentie uit de periode van voor de WCOD wordt op externe onrechtmatige
daden op volle zee in de regel het nauwst verbonden recht toegepast.67 Op 18 novem-
ber 1965 kwamen de schepen Gaasterdijk en Zuidpool in aanvaring met elkaar op
de Noordzee, buiten de territoriale wateren. Als gevolg van de aanvaring waaraan
beide schepen schuld hebben, zinkt de Zuidpool. Op verzoek van de Staat draagt de
reder van de Zuidpool het wrak over aan de Staat. De Staat ruimt het wrak vervolgens
op en vordert vergoeding van de opruimingskosten van beide scheepseigenaren. De
vraag is welk recht toepasselijk is op de vraag of de Staat zijn schade kan verhalen.
De Rechtbank Rotterdam verklaart de Staat niet-ontvankelijk in zijn vordering. Het
Hof Den Haag68 is van oordeel dat niet onrechtmatig jegens de Staat is gehandeld.
Ten aanzien van het toepasselijke recht stelt het hof:

‘Het onderhavige geding betreft een privaatrechtelijke, voor de Nederlandse rechter
ingestelde, vordering van de Nederlandse Staat tegen Nederlandse tegenpartijen terzake
van door die Staat geleden schade als gevolg van een door schuld van de Nederlandse
schepen “Gaasterdijk” en “Zuidpool” in volle zee doch nabij de Nederlandse kust in of
nabij een aanlooproute van een Nederlandse rivier veroorzaakte aanvaring, waardoor de
Zuidpool is gezonken. Bij afwezigheid van een lex loci delicti is niet twijfelachtig dat op
de rechtsverhouding, gelet op het vorengestelde, Nederlands recht van toepassing is, en
wel het Nederlandse nationale recht en de Nederland bindende geschreven of ongeschreven
regels van internationaal recht.’

De Hoge Raad69 oordeelt in cassatie dat het hof terecht Nederlands recht heeft toege-
past. Naar het oordeel van de Hoge Raad bieden de door het hof vastgestelde omstan-
digheden van het geval geen grondslag voor toepasselijkheid van een ander rechtsstel-
sel dan het Nederlandse. De Hoge Raad vernietigt wel het arrest van het hof. Naar
het oordeel van de Hoge Raad kan de Staat de gemaakte wrakopruimingskosten wel
verhalen op de scheepseigenaren die voor de aanvaring aansprakelijk zijn. Daarvoor
is volgens de Hoge Raad niet vereist dat de Staat krachtens een bepaling of beginsel
van het nationale of internationale recht tot het lichten van het wrak verplicht was.

De Cornelia Wilhelmina TX 3570 kreeg in de zomer van 1971 op de Noordzee buiten
de territoriale wateren een dieptebom in haar sleepnetten. De bom wordt aan dek
gehaald maar begint daar te sissen. De bom wordt weer overboord gezet maar ontploft
waardoor het schip wordt beschadigd. De bom was ooit vanaf het Nederlandse oorlogs-

67 Rb. Rotterdam 6 december 1915,NJ 1917, 335; Hof Den Haag 11 mei 1978, S&S 1979, 41 (Cornelia
Wilhelmina); HR 26 mei 1978, S&S 1978, 615 (Gaasterdijk/Zuidpool); Hof Den Haag 12 februari
1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry); Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S 1991, 17, zie ook Rb. Den
Haag 29 mei 1991, S&S 1994, 52 (Vinca Gorthon). Anders: Rb. Rotterdam 8 april 1969, NJ 1969,
486, S&S 1969, 50 (Torrey Canyon). In deze laatste zaak wordt Nederlands recht toegepast als lex
fori op de stranding van een olietanker op een rots op volle zee.

68 Hof Den Haag 24 december 1976, S&S 1977, 21 (Gaasterdijk/Zuidpool).
69 HR 26 mei 1978, NJ 1978, 615 m.nt. GJS (Gaasterdijk/Zuidpool).
70 Hof Den Haag 11 mei 1978, S&S 1979, 41 (Cornelia Wilhelmina).
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schip ‘de Panter’ afgeworpen en was bedoeld om een wrak te vernietigen, maar was
destijds niet afgegaan. De Cornelia Wilhelmina spreekt de Staat aan tot schadevergoe-
ding op grond van onrechtmatige daad omdat de bom niet was opgeruimd. Het hof
oordeelt:

‘(…) dat de vordering geheel naar Nederlands recht moet worden beoordeeld nu de Panter
een Nederlands oorlogsschip was dat opereerde vanuit een Nederlandse haven, Den Helder,
in volle zee voer doch betrekkelijk dicht onder de Nederlandse kust, nu de beslissing over
het al of niet langdurig markeren van de bom, over het al dan niet aanwenden van pogingen
de bom te bergen of onschadelijk te maken en over het al dan niet doen uitgaan van
waarschuwingen en bekendmakingen omtrent de ligging van de bom en de wenselijke wijze
van handelen ter voorkoming van schade ingeval van opvissen van de bom, in handen lag
van ambtenaren van de Staat en aangezien de schade is toegebracht aan een schip dat
eigendom is en gereed wordt door een vennootschap met Nederlands firmanten.’

Het hof zoekt dus het toepasselijke recht door allerlei verschillende omstandigheden
in aanmerking te nemen. Alle genoemde omstandigheden leiden naar het Nederlandse
recht.

In de zaak van de m.s. Gaelic Ferry’71 verliet dit schip op 14 november 1977 het
Rotterdamse havengebied met bestemming Felixstowe (Engeland). Op het dek bevon-
den zich onder meer een truck en een aantal opleggers (drie met chemische stoffen).
Ongeveer 17 mijl ten westen van Hoek van Holland, buiten de Nederlandse territoriale
wateren, sloegen tijdens zeer zware storm (windkracht 11) enige opleggers en de truck
overboord. Nadat een oplegger op het strand bij Kijkduin was aangespoeld en van
het schip afkomstige vaten met verf op het Scheveningse strand waren aangetroffen,
voerde de Staat een opsporingsactie naar de overige overboord geslagen goederen
uit, daarbij gebruik makend van schepen en een vliegtuig; een tankwagen met orthocre-
sol wordt echter niet gevonden. De Staat sprak de ‘Gaelic Ferry’ uit onrechtmatige
daad aan tot vergoeding van de opsporingskosten. De rechtbank beoordeelde het
geschil naar Nederlands recht. Overwogen wordt dat:

‘Het onderhavige geding betreft een privaatrechtelijke, voor de Nederlandse rechter
ingestelde, vordering van de Nederlandse Staat terzake van door die Staat beweerdelijk
geleden schade – te weten de kosten van de door hem uitgevoerde aktie tot opsporing van
overboord geslagen goederen (mede) binnen de Nederlandse territoriale wateren – als
gevolg van onrechtmatig handelen vlak voor de Nederlandse kust, nabij een aanlooproute
van een Nederlandse haven.’

Diverse elementen die betrekking hebben op het forum, de eiser en de plaats waar
de geclaimde kosten zijn gemaakt, worden door de rechtbank genoemd om tot de
toepasselijkheid van het Nederlandse recht te komen. Gaelic voert in hoger beroep
aan dat het geschil naar Engels recht beoordeeld had dienen te worden nu de Gaelic

71 Hof Den Haag 12 februari 1988, S&S 1988, 124 (Gaelic Ferry).
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Ferry onder Engelse vlag voer. Het hof verenigt zich echter met het oordeel van de
rechtbank. De omstandigheid dat de Gaelic Ferry de Engelse vlag voert, acht het hof,
anders dan Atlantic betoogt, van onvoldoende gewicht tegenover de aanknopingspunten
met het Nederlandse recht. Het overboord raken van deklading van de Gaelic Ferry
heeft namelijk plaatsgevonden zo niet vlak onder de Nederlandse kust, dan toch zo
nabij die kust dat de gevolgen van het ongeval zich daar hebben gemanifesteerd. Niet
betwist is dat enige delen van de deklading bij Kijkduin en Scheveningen zijn aange-
troffen. Dit gold een oplegger met ethyleenoxide en vaten verf. Dit brengt mee dat
in ieder geval (verdere) milieuvervuiling aan de kust te duchten was, alsmede dat
eventuele andere nog drijvende, van de Gaelic Ferry afkomstige delen deklading, in
aanraking zouden kunnen komen met passerende schepen, waaruit evenzeer schade
voor Nederlands milieu zou kunnen voortvloeien. Het hof stelt dat niet ter zake dienend
is, zoals Atlantic meent, dat wellicht het ongeval zich niet nabij een aanlooproute
van een Nederlandse haven heeft voorgedaan. Geconcludeerd kan worden dat wederom
aan de hand van een combinatie van factoren werd gezocht naar het nauwst verbonden
recht.

Een vergelijkbare methode voor de bepaling van het toepasselijke recht hanteert de
Rechtbank Den Haag in de zaak Vinca Gorthon.72 De onder Zweedse vlag varende
Vinca Gorthon zonk buiten de Nederlandse territoriale wateren ter hoogte van Camper-
duin. Het schip komt terecht op een olieleiding. De Staat markeert de plaats van het
gezonken schip en dient bij de Zweedse rechter, waar een beperkingsprocedure
aanhangig is, een vordering tot vergoeding van de gemaakte kosten in. Bij de rechter
te ’s-Gravenhage, die bevoegd is op grond van art. 126 lid 3 Rv, vordert de Staat
bevel tot opruiming van het wrak, vergoeding van de gemaakte kosten terzake van
veiligheidsmaatregelen en van de verder te verwachten schade. De rechtbank beoordeelt
het geschil naar Nederlands recht op basis van een aantal aanknopingpunten van het
geschil met dit rechtsstelsel. De rechtbank stelt:

‘De Staat heeft bij inleidende dagvaarding aan haar vordering ten grondslag gelegd dat
gedaagde jegens de Staat onrechtmatig handelt door een onder haar verantwoordelijkheid
in het leven geroepen gevaarlijke situatie, waaruit schade voor de Staat is voortgevloeid
en nog dreigt voort te vloeien, niet op te heffen. De door de Staat gestelde onrechtmatige
daad doet zich voor op de plaats waar de gestelde gevaarlijke situatie bestaat. De “Vinca
Gorthon” is gezonken en bevindt zich buiten de territoriale wateren van Nederland op een
plaats in volle zee, die niet is onderworpen aan de rechtsmacht van enige staat. De lex
loci delicti wijst i.c. dus geen toepasselijk rechtsstelsel aan. Gezien het feit dat de “Vinca
Gorthon” zich voor de Nederlandse kust op geringe afstand van de Nederlandse territoriale
wateren bevindt, alsmede het feit dat de Nederlandse staat zich daar de belangen van de
scheepvaart heeft aangetrokken en zorg draagt voor bebakening en betonning, alsmede
het feit dat met de vordering in het petitum sub (1) omschreven beoogd wordt aanzienlijke
schade aan Nederlandse milieubelangen te voorkomen, alsmede het feit dat het petitum

72 Rb. Den Haag 7 maart 1990, S&S 1991, 17 (Vinca Gorthon). Zie ook: Rb. Den Haag 29 mei 1991
en 26 mei 1993, S&S 1994, 52.
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sub (2) vergoeding van door de Nederlandse staat gemaakte kosten ter waarschuwing van
de scheepvaart ter plaatse betreft, maken dat er zoveel aanknopingspunten met de Neder-
landse rechtssfeer zijn dat reeds daarom Nederlands recht van toepassing is, terwijl ook
hantering van de verwijzingsregel van de lex fori zou leiden tot toepasselijkheid van het
Nederlandse recht. Het feit dat de eigenaar van het schip een Panamese vennootschap is,
gedaagde een Zweedse vennootschap is en het schip onder Zweedse vlag voer voordat het
zonk, doet aan toepasselijkheid van het Nederlandse recht ten deze niet af.’

In de eerste plaats stelt de rechtbank dus vast dat de lex loci delicti-regel niet tot
aanwijzing van een toepasselijk recht leidt omdat de vermeende onrechtmatige gedra-
ging zich voordeed op volle zee. Vervolgens haalt de rechtbank verschillende aankno-
pingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aan. Genoemd worden de omstandigheden
dat:

- de Vinca Gorthon voor de Nederlandse kust ligt op geringe afstand van de Neder-
landse territoriale wateren;

- de Nederlandse Staat betrokken is door zich de belangen van de scheepvaart aan
te trekken en te zorgen voor de betonning;

- beoogd werd om schade aan het Nederlandse milieu te voorkomen;
- de Nederlandse Staat kosten heeft gemaakt bij de waarschuwing van de scheep-

vaart.

De aanknopingpunten met de Nederlandse rechtssfeer zijn zo talrijk dat de rechtbank
reeds daarom Nederlandse recht wenst toe te passen. Hieraan voegt de rechtbank toe
dat Nederlands recht tevens de lex fori is. De rechtbank besluit met de overweging
dat de omstandigheden dat de eigenaar van het schip een Panamese en de gedaagde
een Zweedse vennootschap is en dat het schip onder Zweedse vlag voer, niet aan de
toepasselijkheid van het Nederlandse recht af doen.

Tussenbalans
Samenvattend blijkt uit de jurisprudentie uit de periode voor de WCOD dat in geval
van externe onrechtmatige daden op volle zee anders dan aanraking tussen schepen
in de meeste gevallen alle omstandigheden in aanmerking worden genomen ter
bepaling van het toepasselijke recht. De plaats van het ongeval en de nationaliteit
van de eisers worden doorslaggevend geacht. Opvallend is dat het feit dat de aankno-
pingpunten naar hetzelfde rechtsstelsel leiden als de lex fori als ondersteunend argu-
ment wordt gehanteerd. Een keer werd echter ook de lex fori toegepast op schade-
varing zonder aanraking op volle zee.

Op grond van de WCOD is op onrechtmatige daden op volle zee de lex registratio-
nis toepasselijk. Dit betekent onder meer dat een vordering van de Staat tot vergoeding
van kosten die zijn gemaakt bij het opruimen van een wrak op volle zee en die wordt
gekwalificeerd als een vordering uit onrechtmatige daad73 wordt beheerst door de

73 De onrechtmatige gedraging van de scheepseigenaar bestaat dan uit het nalaten het schip op te ruimen.
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lex registrationis van het gezonken schip. Deze verwijzingsregel wijkt af van de recht-
spraak van voor de WCOD waarin het nauwst verbonden recht en de lex fori een
belangrijke rol speelden.

5.3.3 Bezwaren tegen de lex registrationis

Toepassing van de lex registrationis op externe onrechtmatige daden op volle zee
waarvoor geen eenvormige verdragsregels gelden, leidt tot problemen van praktische
en principiële aard. Deze moeilijkheden kunnen zich zowel voordoen bij schadevaring
tussen schepen, bij schadevaring aan een andere zaak dan een schip, bij vervuiling
als bij het veroorzaken van opruimingskosten. Ingeval van schadevaring aan een ander
schip zonder dat aanraking plaatsvond, ontstaat bijvoorbeeld het praktische probleem
dat onduidelijk is van welk schip de registratie doorslaggevend is voor de aanwijzing
van het toepasselijke recht. Schadevaring aan een andere zaak dan een schip, bijvoor-
beeld aan een kade of waterstaatswerk, zal zich in de meeste gevallen voordoen binnen
de territoriale wateren. Op volle zee valt bij schadevaring aan een andere zaak dan
een schip te denken aan het veel minder vaak voorkomende geval van schadevaring
aan een booreiland mits dat niet ook aan te merken is als een schip.74 Toepassing
van de lex registrationis op schadevaring op volle zee aan een andere zaak dan een
schip geeft geen problemen bij de bepaling welke registratie doorslaggevend is omdat
er maar één schip en daarmee één registratie is. Principieel bestaat er echter wel een
probleem dat zich ook bij de toepassing van de lex registrationis op de andere externe
onrechtmatige daden op volle zee voordoet. De lex registrationis garandeert namelijk
niet dat het recht toepasselijk is waarmee de externe onrechtmatige daad het nauwst
is verbonden. Met het recht van de staat waar het schadeveroorzakende schip is
geregistreerd, hebben de geschade personen, anders dan bij interne onrechtmatige
daden, waarschijnlijk geen enkele band. Indien de staat van de scheepseigenaar de
in de EEZ gemaakte wrakopruimingskosten terugvordert op basis van onrechtmatige
daad ziet de staat zich daardoor geconfronteerd met de toepasselijkheid van het recht
van de staat waar een gezonken schip was geregistreerd of het recht van de staat waar
een schip is geregistreerd dat de zinking van een ander schip heeft veroorzaakt.

Op grond van de WCOD kan weliswaar een ander recht dan de lex loci delicti
toepasselijk zijn door een rechtskeuze, de gevolgenuitzondering of accessoire aankno-
ping maar de toepassing van deze uitzonderingen is ingeval van externe onrechtmatige
daden in de praktijk niet erg waarschijnlijk. Als eerder gezegd zullen partijen het niet
snel eens kunnen worden over een rechtskeuze, is de kans dat partijen in dezelfde
staat gevestigd zijn klein en staan partijen in de regel niet in een contractuele verhou-
ding tot elkaar.

74 Indien het booreiland wel aangemerkt wordt als een schip in de zin van art. 1 van Boek 8 BW is
bij aanraking sprake van aanvaring in de zin van art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Op volle zee
is in dat geval de lex fori toepasselijk op de aansprakelijkheid. Zie HR 28 mei 2004, S&S 2005,
13 (G).
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5.4 Engels conflictenrecht voor interne en externe onrechtmatige daden met
een zeeschip75

5.4.1 Inleiding

Met betrekking tot veel vorderingen uit maritieme onrechtmatige daden wordt geproce-
deerd in Londen voor rechters danwel arbiters. Vanwege de kwantiteit van de zaken
die door de Engelse rechter worden beslist, wordt een vergelijking met het Engelse
conflictenrecht gemaakt. Onderzocht wordt of het Engelse conflictenrecht afwijkt van
het Nederlandse conflictenrecht. Sinds 1995 zijn in het Engelse recht de ongeschreven
conflictregels voor de onrechtmatige daad zoals die zijn ontwikkeld in de jurispruden-
tie76 gecodificeerd in Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provi-
sions) Act van 1995 (hierna ook: Act van 1995).77 De conflictregels uit deze Act
van 1995 zijn van toepassing op onrechtmatige daden die zijn begaan na 1 november
1996. De conflictregels uit de Verordening Rome II zullen de Engelse conflictregels,
evenals de Nederlandse conflictregels uit de WCOD, in de nabije toekomst gaan
vervangen. In deze paragraaf staat de vraag centraal of de Act van 1995 van toepassing
is op onrechtmatige daden begaan met een zeeschip. Alvorens tot de beantwoording
van die vraag over te gaan, wordt echter eerst kort de inhoud van de Act van 1995
weergegeven.

5.4.2 Toepassingsgebied van Part III van de Private International Law (Miscellane-
ous Provisions) Act van 199578

In art. 14 lid 2 Act van 1995 is bepaald:

‘Nothing in this Part affects any rules of law (including rules of private international law)
except those abolished by section 10 above.’

Uit bovengenoemde bepaling volgt dat de Act van 1995 alleen de conflictregels
vervangt die in art. 10 staan genoemd. In art. 10 is gesteld:

‘The rules of the common law, in so far as they –
(a) require actionability under both the law of the forum and the law of another country
for the purpose of determining whether a tort or delict is actionable; or

75 Tetley 1994, p. 430-437; 459-472; Collins 2000, p. 1537-1541; Collier 2001, p. 238-239; Baughen
2004, p. 393-394.

76 Philips v. Eyre (1870) L.R. 6 Q.B. 1, p. 28-29; Boys v Chaplin [1971] AC 356; Red Sea Insurance
Co Tld v Bouygues SA [1994] 3 All ER 749. Zie onder meer: McClean 2000, p. 358-366.

77 De tekst van de Act is te vinden via: http://www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in oktober 2005. Zie
hierover onder meer: Collier 2001, p. 228-238.

78 De tekst van de Act is te vinden via: http://www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in oktober 2005.
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(b) allow (as an exception from the rules falling within paragraph (a) above) for the law
of a single country to be applied for the purpose of determining the issues, or any of the
issues, arising in the case in question,
are hereby abolished so far as they apply to any claim in tort or delict which is not excluded
from the operation of this Part by section 13 below.’79

Uit deze artikelen blijkt dat de conflictregels uit Part III van de Act toepasselijk zijn
op onrechtmatige daden waarvoor in de periode voor de Act van 1995 conflictregels
golden als genoemd in art. 10. Onrechtmatige daden waarop geen conflictregels als
genoemd in art. 10 toepasselijk waren, vallen buiten het toepassingsgebied van de
Act van 1ev995.80 In art. 10 staan de conflictregels genoemd die ofwel cumulatief
de lex fori en een ander rechtsstelsel als toepasselijk recht aanwijzen ofwel het recht
van één bepaalde staat aanwijzen.

Ter beantwoording van de vraag of de Act van 1995 toepasselijk is op het zeeschip
moet dus onderzocht worden of voor onrechtmatige daden met een zeeschip conflict-
regels golden die ofwel cumulatief de lex fori en een ander rechtsstelsel als toepasselijk
recht aanwezen ofwel het recht van één bepaalde staat aanwezen. Ter beantwoording
van de vraag of de conflictregels uit Part III van de Act van 1995 van toepassing zijn
op het zeeschip wordt daarom ook het conflictenrecht onderzocht zoals dat gold voor
onrechtmatige daden die zijn begaan met een zeeschip in de periode voor de Act van
1995.

5.4.3 Inhoud van Part III van de Private International Law (Miscellaneous Provi-
sions) Act van 1995

Als hoofdregel uit de Act van 1995 worden internationale onrechtmatige daden
beheerst door de lex loci delicti. In lid 2 worden regels gegeven voor situaties waarin
de verschillende elementen van de onrechtmatige daad zich in verschillende staten
voordoen. In dergelijke situaties geldt ingeval van dood, letsel of zaakschade het recht
van de staat waar de schade zich voordoet. In art. 11 van de Act van 1995 is daartoe
gesteld:

‘(1) The general rule is that the applicable law is the law of the country in which the events
constituting the tort or delict in question occur.

79 In art. 13 van de Act van 1995 is bepaald: ‘1) Nothing in this Part applies to affect the determination
of issues arising in any defamation claim.
(2) For the purposes of this section “defamation claim” means –
(a) any claim under the law of any part of the United Kingdom for libel or slander or for slander
of title, slander of goods or other malicious falsehood and any claim under the law of Scotland
for verbal injury; and
(b) any claim under the law of any other country corresponding to or otherwise in the nature of
a claim mentioned in paragraph (a) above.’

80 Collins 2000, p. 1537-1541.
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(2) Where elements of those events occur in different countries, the applicable law under
the general rule is to be taken as being –
(a) for a cause of action in respect of personal injury caused to an individual or death
resulting from personal injury, the law of the country where the individual was when he
sustained the injury;
(b) for a cause of action in respect of damage to property, the law of the country where
the property was when it was damaged; and
(c) in any other case, the law of the country in which the most significant element or
elements of those events occurred.
(3) In this section “personal injury” includes disease or any impairment of physical or
mental condition.’

Op de lex loci delicti-regel kan op grond van de Act van 1995 echter een belangrijke
uitzondering worden gemaakt. Indien namelijk op grond van alle omstandigheden
van het geval, na een vergelijking van de betekenis van de omstandigheden die wijzen
naar de staat waarvan het recht volgens de lex loci delicti-regel toepasselijk zou zijn
met de betekenis van de omstandigheden die verwijzen naar een andere Staat, de
conclusie luidt dat het duidelijk meer gepast is om het recht van die andere staat toe
te passen, wordt de hoofdregel opzij gezet. Het is ook mogelijk om alleen ten aanzien
van bepaalde onderwerpen van de hoofdregel af te wijken. In art. 12 van de Act is
daartoe bepaald:

‘(1) If it appears, in all the circumstances, from a comparison of –
(a) the significance of the factors which connect a tort or delict with the country whose
law would be the applicable law under the general rule; and
(b) the significance of any factors connecting the tort or delict with another country, that
it is substantially more appropriate for the applicable law for determining the issues arising
in the case, or any of those issues, to be the law of the other country, the general rule is
displaced and the applicable law for determining those issues or that issue (as the case
may be) is the law of that other country.
(2) The factors that may be taken into account as connecting a tort or delict with a country
for the purposes of this section include, in particular, factors relating to the parties, to
any of the events which constitute the tort or delict in question or to any of the circumstan-
ces or consequences of those events.’

Naar Engels conflictenrecht kan evenals naar Nederlands conflictenrecht van de
toepasselijkheid van de lex loci delicti worden afgeweken. De hoofdregel wordt opzij
gezet indien het duidelijk is dat, op grond van alle omstandigheden van het geval na
een afweging van de factoren die leiden naar de staat van de locus delitci en de
factoren die verwijzen naar een andere Staat, het duidelijk passender is om het recht
van die andere staat toe te passen.
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5.4.4 Conflictregels uit de periode voor de Act van 1995

In het Engelse conflictenrecht voor maritieme onrechtmatige daden in de periode voor
de inwerkingtreding van de Act van 1995 werd onderscheid gemaakt tussen onrecht-
matige daden in territoriale wateren en onrechtmatige daden op volle zee. Ten aanzien
van territoriale wateren werd verder nog onderscheiden in Engelse territoriale wateren
en vreemde territoriale wateren. Ten aanzien van onrechtmatige daden op volle zee
werd een verdeling gemaakt tussen interne onrechtmatige daden en externe onrecht-
matige daden.

Onrechtmatige daden in territoriale wateren
Op onrechtmatige daden in Engelse territoriale wateren werd voor de Act van 1995
Engels recht toegepast.81 Deze situatie is niet veranderd sinds het in werking treden
van de Act van 1995. Op onrechtmatige daden gepleegd in vreemde territoriale wateren
werd naar het ongeschreven conflictenrecht uit de periode voor de Act van 1995 ofwel
alleen de lex loci delicti ofwel cumulatief de lex loci delicti en de lex fori toegepast.82

Hieruit volgt dat op onrechtmatige daden in vreemde territoriale wateren conflictregels
werden toegepast als bedoeld in art. 10 van de Act van 1995. Dit heeft tot gevolg
dat sinds het in werking treden van de Act van 1995 voor onrechtmatige daden in
territoriale wateren de oude conflictregels zijn vervangen door de conflictregels uit
de Act van 1995. Dat betekent dat het recht van de staat waartoe de territoriale wateren
behoren waarin de onrechtmatige daad plaatsvond, toepasselijk is. Op grond van art.
12 van de Act van 1995 wordt echter van de toepasselijkheid van de lex loci delicti
afgeweken indien een duidelijke nauwere band bestaat met een andere Staat.

Interne onrechtmatige daden op volle zee
In het Engelse conflictenrecht voor de Act van 1995 werd op interne onrechtmatige
daden op volle zee de lex fori en het recht van de vlag toegepast omdat de locus
delicti-regel op volle zee niet naar een nationaal rechtsstelsel verwijst.83 Ten aanzien
van interne onrechtmatige daden op volle zee stelt Collins84:

‘Where only one ship was involved in the case and no question arose as to damage done
to cables or other maritime installations, in other words in cases where the tort was internal
to the ship, it appears that the common law choice of law rules for foreign torts applied.
These rules were however modified in the sense that the locus delicti had to be construed

81 Baughen 2004, p. 393.
82 The Halley [1867-1869] L.R. 2 P.C. 193, Carr v. Fracis Tmes & Co. Ltd., [1902] A.C. 179, p. 182-

184; MacKinnon v. Iberia Shipping Co. 1955 S.C. 20; Boys v Chaplin [1994] AC 356; Red Sea
Insurance Co Ltd v Bouygues SA [1994] 3 All ER 749. Zie: Collins 2000, p. 1537-1541; Collier
2001, p. 239; Baughen 2004, p. 393.

83 R. v. Anderson, (1868) 19 L.T. 400, (1868) 11 Cox. Crim. C. 198, p. 205 (C.C.R.), [1883] 10 Q.B.
76 (C.C.R.); R. v. Keyn. [1976] L.R. 2 Ex. D. 63 (C.C.R.); Madrazo v. Willes 3 B.&Ald. 353, 106
E.R. 692 (1820). Zie ook Tetley 1994) p. 460-461; 463; Collier 2001, p. 239.

84 Collins 2000, p. 1537-1541.
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as the country to which the ship belonged. This was the law of the flag or state of registra-
tionis of the ship. Where that state consisted of two or more jurisdictions, the relevant
jurisdiction was that of the particular place at which the ship was registered.’

Voor de inwerkingtreding van de Act van 1995 wees de conflictregel voor interne
onrechtmatige daden op volle zee dus naar de lex registrationis. Een dergelijke conflict-
regel valt onder art. 10 van de Act. Hieruit volgt dat nu de Act van 1995 van toepas-
sing is op interne onrechtmatige daden aan boord van een schip op volle zee. De
toepassing van de lex loci delicti-regel uit art. 11 leidt ten aanzien van onrechtmatige
daden op volle zee niet naar een toepasselijk nationaal recht. Waarschijnlijk is dat
op interne onrechtmatige daden op volle zee evenals voor de inwerkingtreding van
de Act van 1995 de lex registrationis wordt toegepast.

Externe onrechtmatige daden op volle zee
Indien meer schepen betrokken waren (bij een externe onrechtmatige daad) en die
schepen voeren onder verschillende vlaggen werd in de periode voor de Act van 1995
het ‘algemene Engelse maritieme recht’ toegepast.85 Conflictregels spelen daarbij
geen rol omdat dit recht als internationaal eenvormig recht wordt gezien. Collins86

stelt daartoe:

‘Different principles apply, however in relation to what may be described as acts external
to the ship, as for example claims arising out of a collision between two ships flying
different flags, or where a ship damages maritime installations on the high sea. Such claims
were not, seemingly, governed by the common law choice of law rules, but by English
maritime law, such law being based on the common law of the sea as established by the
usage of mariners. It therefor follows that cases such as these are unaffected by the
provisions of Part III of the 1995 Act.
English maritime law will also apply to claims arising from damage done to fishing
installations and, apart from the application of the law laid down in international conven-
tions ratified by the United Kingdom, from injuries to submarine cables. (…)
There is the strongest ground for the assertion that collisions on the high seas, even though
either or both of the ships are foreign ships and even though both wear the same foreign
flag, since they take place outside the territorial jurisdiction of any State, are in an English
court to be treated as governed by English law, even apart from statutes and convention.
(…)
The general maritime law as administered by the English courts includes what is referred
to as “the rule of the road at sea”, i.e. the internationally recognized rules of navigation
which are “a part of the law of every sea-going nation.” But, for an English court, it also

85 Chartered Mercantile Bank of India v. Netherlands India Steam Navigation Co. (1883) 10 QBD
521; The Johnson Friedrich (1893) 1 Wm. Rob. 36, p. 37, 166 E.R. 487; The Wild Ranger (1862)
Lush. 553, 167 E.R. 249; The Leon (1881) 6 P.D. 148, p. 151; The Zollverein (1856) Swab. 96,
166 E.R. 1038; Lloyd v. Guibert (1856) L.R. 1 Q.B. 115, p. 125; The Gaetano and Maria (1882)
7 P.D. 137, p. 143 (C.A.); The Tojo Maru [1972] A.C. 242, p. 290-291. Zie ook: Tetley 1994, p.
463; Collier 2001, p. 238.

86 Collins 2000, p. 1537-1541.
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includes those principles of English law which determine the consequences of wrongful
acts in such matters as vicarious liability and damages.’

Op externe onrechtmatige daden op volle zee werd voor de inwerkingtreding van de
Act van 1995 geen conflictregel gehanteerd maar eenvoudig het Engelse maritieme
recht toegepast, ongeacht of de onrechtmatige daad enige band had met Engeland.
Nu art. 11 van de Act van 1995 ook voor externe onrechtmatige daden op volle zee
niet verwijst naar een toepasselijk nationaal recht, kan de Engelse rechter daarop nog
steeds zijn eigen recht toepassen. Deze regel die neerkomt op de toepasselijkheid van
de lex fori stemt overeen met de Nederlandse conflictregel voor aanraking tussen
schepen op volle zee uit art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht. Voor zowel de Nederland-
se als de Engelse oplossing geldt dat zij verlegenheidsoplossingen zijn bij gebrek aan
een beter alternatief.

5.5 Samenvatting van het oordeel over de doelmatigheid en rechtvaardigheid
van de WCOD bij toepassing op het zeeschip

De conflictregels uit de WCOD voldoen slechts ten dele wanneer zij worden toegepast
op het zeeschip. Aan het slot van dit deel zal daarom ter verbetering van het huidige
conflictenrecht een aanbeveling worden gedaan voor een aparte conflictregel voor
onrechtmatige daden waar een zeeschip bij betrokken is. Deze aanbeveling wordt met
het oog op de voorziene komst van Rome II vormgegeven als een artikel in Rome II.

Ten aanzien van interne onrechtmatige daden op volle zee is de toepassing van
de lex registrationis doelmatig en het verwijzingsresultaat 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 afzonder-
lijke leefgemeenschap vormt waardoor vaak weinig verband bestaat tussen een gebeur-
tenis 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 betrokken personen en biedt een
duidelijk aanknopingspunt. Een nadeel aan de lex registrationis 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 voorkeur verdient heeft echter
aan belang ingeboet doordat in de WCOD de mogelijkheid van accessoire aanknoping
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is erkend. Door waar mogelijk bij interne onrechtmatige daden accessoir aan te knopen
bij een vervoersovereenkomst of arbeidsovereenkomst 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.

Als gezegd worden in de WCOD uitzonderingen toegelaten op de toepassing van
de lex loci delicti. Deze uitzonderingsgronden bieden in tegenstelling tot bij de meeste
interne onrechtmatige daden echter geen oplossing voor de problemen waartoe toepas-
sing van de WCOD kan leiden bij toepassing op externe onrechtmatige daden. De
uitzonderingsgronden zullen zich bij externe onrechtmatige daden namelijk zelden
voordoen. Bij een onrechtmatige daad is het onwaarschijnlijk dat partijen na het
ontstaan van een geschil overeenstemming zullen bereiken over het toepasselijke recht.
Daarnaast is de kans klein dat partijen hun gewone verblijfplaats in dezelfde staat
hebben of dat zij reeds in een contractuele verhouding tot elkaar stonden.

De toepassing van het naar alle omstandigheden nauwst verbonden recht op externe
onrechtmatige daden op volle zee, zoals in de Nederlandse jurisprudentie gebruikelijk
was, verdient mijns inziens niet de voorkeur. De verwijzing naar het naar alle omstan-
digheden 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. De lex fori biedt deze zeker-
heid daarentegen wel en verdient met het oog op deze rechtszekerheid de voorkeur
om als hoofdregel te worden gehanteerd. 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.





6 Rome II1

6.1 Totstandkomingsgeschiedenis

De Europese Unie stelt zich volgens art. 2 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie2 onder meer ten doel het vrije verkeer van personen te waarborgen en recht-
zoekenden in de andere lidstaten even gemakkelijk als in hun eigen land hun rechten
te kunnen laten gelden voor de rechtbanken en autoriteiten. Om dit doel te bereiken
dient het internationaal privaatrecht in burgerlijke en handelszaken op communautair
niveau geharmoniseerd te worden. De bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerleg-
ging zijn zowel voor contractuele als buitencontractuele vorderingen inmiddels uniform
geregeld. Deze regels zijn opgenomen in het EEX-Verdrag uit 1968 betreffende de
bevoegdheid van rechters en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen en de daarvoor sinds 1 maart 2001 in de plaats gekomen Verordening
‘Brussel I’ (EEX-Vo).3 Deze Europese uniformiteit op het gebied van de bevoegdheid
en de erkenning en tenuitvoerlegging bestaat echter nog niet in dezelfde mate voor
het conflictenrecht. Het beginsel van rechtszekerheid vereist echter wel dat er ook
duidelijkheid omtrent het toepasselijke recht is. Sinds 1967 wordt daarom al gewerkt
aan de Europese codificatie van conflictregels. Op 23 juni 1972 is een eerste vooront-
werp van een Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op contractuele en niet-
contractuele verbintenissen ingediend. De toetreding in 1973 van het Verenigd Konink-
rijk, Ierland en Denemarken tot de EEG vertraagde deze werkzaamheden echter en
daarom werd in maart 1978 besloten de werkzaamheden te beperken tot contractuele
verbintenissen om de onderhandelingen binnen een redelijke termijn te kunnen beëin-
digen. Daarna zou pas verder gegaan worden met een verdrag voor de niet-contractuele
verbintenissen. In juni 1980 werd het Verdrag inzake het recht dat van toepassing

1 De tekst van het voorstel van de Commissie en de amendementen door het Europees Parlement
zijn te vinden via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.

2 Zie www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
3 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, PB L 12 van 16 januari 2001,

p. 1, die het Verdrag van Brussel van 1968 vervangt, waarvan de geconsolideerde versie is gepubli-
ceerd in PB C 27 van 26 januari 1998, p. 1. Zie ook: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober
2005.
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is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO)4 voor ondertekening opengesteld. Het
EVO is vervolgens op 1 april 1991 in werking getreden.5

In februari 1998 deed de Raad aan de lidstaten een vragenlijst toekomen in verband
met een ontwerpverdrag inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele
verbintenissen. De Commissie heeft toen in het kader van het Grotius-programma
een project gefinancierd dat was voorgesteld door de Groupe Européen de Droit
International Privé (‘Gedip’). Dit project is afgerond met een ontwerpverdrag.6 Er
bestonden toen twee ontwerpen naast elkaar, een door het Oostenrijkse voorzitterschap
ingediend ontwerp en het door Gedip voorbereide ontwerp. Beide voorwerpen zijn
meegenomen voor het ontwerpen van een Verordening betreffende het conflictenrecht
voor niet-contractuele verbintenissen. Op grond van art. 8 van het Gedip voorstel
hebben partijen de bevoegdheid het op hen toepasselijke recht te kiezen.7 Indien
partijen geen geldige rechtskeuze hebben gemaakt, dient het toepasselijke recht te
worden bepaald aan de hand van de conflictregels uit art. 3. In art. 3 van het Gedip
ontwerp is bepaald:

‘1. A non-contractual obligation arising out of a harmful event shall be governed by the
law of the country with which it is most closely connected.
2. When the author of the damage or injury and the person who suffers damage or injury
are habitually resident in the same country at the time of the harmful event, it shall be
presumed that the obligation is most closely connected with that country.
3. When the author of the damage or injury and the person who suffers the damage or
injury are habitually resident in different countries at the time of the harmful event, and
the event which caused or is likely to cause the damage or injury and the damage or injury
occurred or are likely to occur in the same country, it shall be presumed that the obligation
is most closely connected with the latter country.
4. The presumptions in paragraphs 2 and 3 shall be disregarded if it appears from the
circumstances as a whole that the obligation is more closely connected with another country.
5. In determining the country which has the closest connection, regard shall be had to any
pre-existing or contemplated relationship between the parties.’

Het voorstel van Gedip wijst in art. 3 lid 1 het recht van het land waarmee het schade-
brengend feit het nauwst is verbonden als toepasselijk recht aan. Dit vermoeden wordt
vervolgens in de volgende leden van art. 3 geconcretiseerd met weerlegbare vermoe-

4 Voor de tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd door de verschillende toetredingsverdragen en de
bijgevoegde verklaringen en protocollen, zie de geconsolideerde versie in PB C 27 van 26 januari
1998, p. 34. Zie ook: www.europa.eu.int, geraadpleegd in oktober 2005.

5 Het EVO geldt naast voor Nederland ook voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Grieken-
land, Ierland, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

6 De tekst van het Gedip ontwerp is beschikbaar op het volgende adres: http://www.drt.ucl.ac.be/gedip;
geraadpleegd in oktober 2005. Het voorstel is ook gepubliceerd in NILR 1998, p. 465-471. Zie
hierover: Strikwerda 2000b, p. 774-780 en de Nota naar aanleiding van het verslag van 30 januari
2001 bij de WCOD, Kamerstukken II 2000/01, 26 608, nr. 5, p. 6-7.

7 In art. 8 van het Gedip voorstel is gesteld: ‘The parties may choose the law applicable to a non-
contractual obligation by an agreement entered into after the dispute has arisen. This choice must
be express. It shall not adversely affect the rights of third parties.’
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dens. De verbintenis uit onrechtmatige daad wordt vermoed het nauwst verbonden
te zijn met het land waar ten tijde van het schadebrengend feit zowel de dader als
de benadeelde hun gewone verblijfplaats hebben. Als dader en benadeelde niet hun
gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, wordt het recht van het land waar
de daad en de schade zich hebben voorgedaan of dreigen zich te zullen voordoen,
vermoed het nauwst verbonden te zijn.8

Op 22 juli 2003 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een Verordening
Rome II. Dit voorstel is onderworpen aan de co-decisie procedure.9 Op 27 juni 2005
heeft het Europees Parlement zijn mening gegeven over dit voorstel.10 Het Europees
Parlement heeft een reeks amendementen op het voorstel voorgesteld. Na uitvoerige
consultaties zal het voorzitterschap een compromis voorstel indienen bij de Raad.
Indien de Raad het voorstel niet accepteert, zal het voorstel terug gaan naar het
Parlement voor een tweede lezing.

Het formeel en materieel toepassingsgebied en de inhoud van het voorstel van
de Commissie en de daarop door het Parlement gemaakte amendementen, worden
onderzocht teneinde een antwoord te kunnen geven op de vraag welke conflictregels
het beste gehanteerd kunnen worden bij een onrechtmatige daad met het zeeschip.

6.2 Toepassingsgebied Rome II

6.2.1 Ontwerp-Rome II vervangt de WCOD en art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht

Na de inwerkingtreding van Rome II zullen de conflictregels uit deze Verordening
in de plaats treden van conflictregels voor buitencontractuele verbintenissen uit
nationale bron. Dit vloeit voort uit het feit dat communautaire verwijzingsregels die
zijn neergelegd in een Verordening prevaleren boven nationale verwijzingsregels.
Vanzelfsprekend is dat Rome II in ieder geval zal prevaleren boven de huidige
verwijzingsregels uit nationale bron voor de onrechtmatige daad zoals voor Nederland
neergelegd in de WCOD. Meer opzien baart echter de conclusie dat de verwijzings-
regels uit Rome II ook zullen prevaleren boven art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
nu Rome II de toepassing op aanraking tussen schepen niet uitsluit. Rome II zal
toepasselijk zijn op alle vormen van buitencontractuele aansprakelijkheid waarbij een
zeeschip kan zijn betrokken zoals aanvaring met en zonder aanraking, schadevaring
aan andere zaken dan schepen, vervuiling, brand of explosie, het weigeren om verloren
lading of een wrak op te ruimen en ongevallen aan boord, mits daarvoor geen inter-
nationaal eenvormige regels van toepassing zijn uiteraard. De verwachting is dat in

8 Strikwerda noemt als voordeel van deze uitzondering dat geen aparte voorziening nodig is voor
het probleem van de locus sine lege. Als partijen niet in een zelfde land zijn gevestigd en de
onrechtmatige daad doet zich bijvoorbeeld voor aan boord van een schip op volle zee, dan kan het
toepasselijk recht bepaald worden aan de hand van het beginsel van nauwst betrokkenheid in plaats
van ficties omtrent de plaats van handeling. Strikwerda 2000b, p. 775.

9 De tekst van het voorstel is te vinden via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
10 De inhoud van de amendementen is te raadplegen via www.europa.eu.int, geraadpleegd in mei 2006.
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het nieuw in te voeren Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek de conflictregels uit Rome
II zullen worden opgenomen en dat de WCOD zal komen te vervallen.

6.2.2 Formeel toepassingsgebied

Rome II kent (vooralsnog) een universeel formeel toepassingsgebied.11 Deze univer-
sele formele toepasselijkheid betekent dat de rechter van een lidstaat de conflictregels
uit de Verordening moet toepassen indien de Verordening ook materieel toepasselijk
is. Voor afzonderlijke conflictregels voor onrechtmatige daden die ook verbanden
hebben met andere staten dan de lidstaten is geen plaats meer.12

6.2.3 Materieel toepassingsgebied

Het materieel toepassingsgebied van het Rome II staat beschreven in art. 1. Rome
II heeft betrekking op verbintenissen in burgerlijke en handelszaken. Binnen de
werkingssfeer van de Verordening vallen alle niet-contractuele verbintenissen, met
uitzondering van die welke in art. 1 lid 2 zijn vermeld. In tegenstelling tot de WCOD
heeft Rome II naast de onrechtmatige daad ook betrekking op andere buitencontractuele
vorderingen zoals vorderingen uit ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde
betaling.

6.3 Inhoud

6.3.1 Als hoofdregel is de lex locus delicti toepasselijk

In Rome II wordt de rechtskeuzebevoegdheid van partijen voorop gesteld. Deze
bevoegdheid uit Rome II is echter beperkter dan de bevoegdheid die in de WCOD
wordt geboden. In het voorstel van de Commissie is een rechtskeuze bijvoorbeeld
alleen achteraf mogelijk. Het Parlement gaat ook uit van een rechtskeuze achteraf
maar biedt onder omstandigheden commerciële partijen wel de mogelijkheid een
rechtskeuze vooraf te doen. Indien partijen geen rechtkeuze hebben gemaakt, geldt
als hoofdregel uit Rome II dat het recht van toepassing is van de plaats waar de directe
schade wordt geleden. Ingeval van een meervoudige locus geldt dus het recht van
het Erfolgsort. In tegenstelling tot de WCOD maakt Rome II hierop geen uitzondering
indien de schadelijke inwerking in een bepaald land niet was te voorzien.

Uit de Toelichting13 van de Commissie bij het ontwerp-Rome II blijkt dat de
inhoud van de conflictregels uit ontwerp-Rome II geschoeid zijn op recente conflict-

11 Art. 2 ontwerp-Rome II.
12 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 10-11.
13 Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 12-13.
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regels uit nationale bron. De Toelichting verwijst daarbij onder meer naar de gecodifi-
ceerde conflictregels van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland.
In de Toelichting wordt gesteld dat de oplossing uit art. 3 lid 1, inhoudende dat in
beginsel de lex loci delicti toepasselijk is, beantwoordt aan het streven naar rechts-
zekerheid. Daarnaast blijkt dat de voorgestelde regel tot stand is gekomen na een
afweging van verschillende belangen. De Commissie overweegt namelijk:

‘Er is eveneens voldaan aan de doelstelling een redelijk evenwicht te vinden tussen de
tegengestelde belangen van de partijen. De Commissie heeft niet gekozen voor de in beginsel
voor het slachtoffer gunstigste oplossing, namelijk hem de mogelijkheid bieden om het voor
hem gunstigste recht te kiezen. Zij meent immers dat een dergelijke basisregel de legitieme
verwachtingen van de benadeelde zou overstijgen en opnieuw zou leiden tot rechtsonzeker-
heid, wat in strijd is met de algemene doelstelling van de voorgestelde verordening. De
oplossing van art. 3 vormt dan ook een compromis tussen twee uitersten, met name de
toepassing van het recht van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis enerzijds en de
aan het slachtoffer toegekende keuzemogelijkheid anderzijds.’

Tenslotte verantwoordt de Commissie haar keuze voor de lex loci delicti, waarbij onder
de locus het Erfolgsort wordt verstaan, met een verwijzing naar de veranderde opvattin-
gen inzake wettelijke aansprakelijkheid. De Commissie stelt dat deze niet gericht is
op het bestraffen van schuldige gedragingen: maar vooral op het vergoeden van
geleden schade.

Op de hoofdregel wordt in het Commissievoorstel een uitzondering gemaakt voor
het geval dat de aansprakelijk gestelde persoon en de geschade persoon hun gewone
verblijfplaats in dezelfde staat hebben. Indien op grond van alle omstandigheden van
het geval echter duidelijk is dat een staat duidelijk nauwer verbonden is dan de staat
als bedoeld in art. 3 lid 1 of 2, geldt het recht van de staat die duidelijk nauwer
verbonden is met de zaak. Een van de factoren waarop een dergelijke duidelijk
nauwere betrokkenheid op kan zijn gebaseerd is een reeds bestaande rechtsverhouding
tussen partijen. Hierin herkent men de accessoire aanknoping. Zowel de Commissie
als het Parlement hebben in Rome II een regel opgenomen op grond waarvan in
uitzonderingsgevallen afgeweken kan worden van het op grond van de hoofdregels
toepasselijke recht indien een ander recht op grond van alle omstandigheden van het
geval een duidelijk nauwere band met de situatie heeft.

Voor een aantal specifieke onderwerpen staan in Rome II afzonderlijke regels.
De Commissie en het Parlement verschillen echter van mening over de vraag voor
welke onderwerpen bijzondere regels zouden moeten gelden. De Commissie stelt voor
bijzondere regels op te nemen voor productaansprakelijkheid, oneerlijke handelspraktij-
ken, schade aan het milieu, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en inbreuk op
privacy rechten. Het Parlement wenst daarentegen een bijzondere regel voor schade
als gevolg van industriële acties zoals staking. Voor zeeschepen is in de eerste plaats
de conflictregel voor milieuaansprakelijkheid van belang waarin het slachtoffer een
keuzemogelijkheid wordt geboden tussen het recht van de plaats van de schade en
het recht van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In de tweede plaats
is de conflictregel voor industriële acties belangrijk voor het zeeschip. Deze conflict-
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regel is opgenomen naar aanleiding van het eerdergenoemde DFDS/SEKO-arrest14 en
verwijst naar het recht van de plaats van de actie, tenzij partijen een gemeenschap-
pelijke woonplaats hebben. Mijns inziens moet deze conflictregel zo worden gelezen
dat voor stakingen aan boord de plaats van actie wordt vervuld door de staat van te-
boekstelling van het schip. Hierbij bestaat echter de mogelijkheid van accessoire aan-
knoping bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. Op solidariteitsstakingen
van bijvoorbeeld dokwerkers is gewoon het recht van de havenstaat toepasselijk.

6.3.2 Locus sine lege

De aanwijzing van het nauwst verbonden recht in eerdere Europese voorstellen had
als voordeel dat zich geen problemen voordoen indien de locus delicti zich buiten
het territoir van een staat bevindt. Aan de hand van alle andere aanknopingspunten
van het incident kan het nauwst verbonden recht worden gevonden. Nu de lex loci
delicti echter weer de hoofdregel is geworden, kan het probleem van de locus sine
lege zich weer voordoen indien de directe schade wordt gelden op volle zee. In het
voorstel van de Commissie stond voor dit probleem in art. 18 een oplossing die
overeenstemt met art. 1 van de WCOD.15 Voor onrechtmatige daden aan boord van
een schip op volle zee werd verwezen naar de lex registrationis. In de Toelichting16

bij het voorgestelde artikel stelt de Commissie:

‘De tekst die door de Commissie in het kader van de schriftelijke raadpleging van mei 2002
werd voorgesteld, bevatte een bijzondere collisieregel. Een van de moeilijkheden met deze
regel betrof de diversiteit van de bedoelde gevallen. Het is immers niet zeker dat eenzelfde
regel tegelijk geschikt is voor een aanvaring tussen twee schepen in volle zee, de explosie
van een elektronisch apparaat of de onderbreking van de communicatie in een vliegtuig
in volle vlucht, de vervuiling door een schip in volle zee, enz.
De ingediende bijdragen hebben de Commissie bewust gemaakt van het feit dat de voor-
gestelde regel te gemakkelijk zou leiden tot de toepassing van het recht van een goedkope
vlaggenstaat, welke oplossing in strijd is met de meer algemene doelstellingen van het
communautaire wetgevingsbeleid. In veel bijdragen werden vraagtekens geplaatst bij de
meerwaarde van een regel die, zodra er twee of meer rechtsstelsels in het geding zijn zoals
bij collisie het geval is, enkel verwijst naar het beginsel van de nauwste banden.
In plaats van een bijzondere regel in te voeren, bevat art. 18 een definitie van het begrip
“grondgebied van een Staat”. Deze oplossing berust op de overweging dat het redelijke
evenwicht tussen de verschillende belangen, dat tot stand is gebracht door de verschillende
collisieregels in de voorgestelde verordening, ook moet worden gewaarborgd wanneer een
of meer aanknopingspunten zijn verbonden met gebieden waar geen territoriale soevereiniteit
geldt. Bijgevolg zijn de algemene regel van art. 3 en de bijzondere collisieregels van
toepassing.

14 HvJ EG 5 februari 2004,PbEG 2004, C 18/02 (DFDS Torline A/S/ SEKO Sjöfolk Facket för Service
och Kommunikation).

15 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II, (COM/2003/0427), p. 30.
16 Zie de Toelichting bij ontwerp-Rome II (COM/2003/0427), p. 30.
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De definities in de voorgestelde tekst zijn gebaseerd op art. 1 van de Nederlandse wet van
11 april 2001 houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen
uit onrechtmatige daad.’

In deze Toelichting valt op dat de Europese wetgever zich bij het ontwerpen van art.
18 ontwerp-Rome II als oplossing voor het locus sine lege probleem art. 1 van de
WCOD tot voorbeeld heeft gesteld. Uit deze Toelichting bij het voorstel voor ontwerp-
Rome II kan voorts worden afgeleid dat een verwijzing naar het nauwst verbonden
recht indien het Erfolgsort (locus delicti) zich op volle zee bevindt, in principe onge-
wenst is geacht. Aan de andere kant is echter ook opgemerkt dat verwijzing naar het
recht van het land waar het schip is geregistreerd ook nadelen kent. Genoemd wordt
onder meer de kans dat daardoor het recht van een ‘goedkope vlag’ land toepasse-
lijk is.

Merkwaardig genoeg is dit artikel later door het Parlement geschrapt. Als gevolg
van het schrappen van deze bepaling wordt in Rome II dus 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 eerdergenoemde exceptie van nauwere verbondenheid. Strikt
genomen is er natuurlijk geen sprake van nauwere verbondenheid omdat er geen ander
toepasselijk recht is waarmee wordt vergeleken. Door op deze wijze het toepasselijke
recht te vinden op de aansprakelijkheid voor schade op volle zee komt men tot een
oplossing die afwijkt van de huidige Nederlandse conflictregel voor aanraking tussen
schepen op volle zee. In art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht wordt daarvoor immers
verwezen naar de lex fori in plaats van naar het nauwst verbonden recht. Mijn voorkeur
gaat uit naar de toepassing van de lex fori als hoofdregel op de aansprakelijkheid voor
schade tengevolge van externe onrechtmatige daden op volle zee. Bij een onrechtmati-
ge daad op volle zee bestaan vaak meer of minder nauwe verbindingen met vele
verschillende Staten. Voor de duidelijkheid en voorspelbaarheid van het toepasselijke
recht verdient het in die gevallen aanbeveling een conflictregel als hoofdregel te
hanteren die eenduidig aangeeft welk recht in beginsel toepasselijk is. Dit neemt niet
weg dat er situaties kunnen bestaan waarin er juist wel een staat is die duidelijk nauwer
is verbonden met de situatie, bijvoorbeeld de staat waar het schip teboek staat, de
staat van de gemeenschappelijke gewone verblijfplaats of de staat waarvan het recht
toepasselijk is op de vervoerovereenkomst of de arbeidsovereenkomst. Voor die
gevallen bieden de voorgestelde regels uit Rome II betreffende de gevolgenuitzondering
en de exceptie ingeval er een duidelijk nauwere band is met een andere staat voldoende
mogelijkheden.

6.3.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de toepassing van Rome II op het
zeeschip en aanbeveling tot verbetering

Geconcludeerd kan worden dat, indien geen eenvormige verdragsregels toepasselijk
zijn, Rome II het toepasselijke recht aanwijst op alle maritieme onrechtmatige daden
waaronder ook de aanraking tussen schepen. In Rome II wordt evenmin als in de
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WCOD onderscheid gemaakt tussen interne en externe onrechtmatige daden. Rome
II verwijst voor onrechtmatige daden die schade veroorzaken binnen territoriale wateren
naar het recht van de staat waar de schade wordt geleden. Indien de schade wordt
geleden op volle zee verwijst de hoofdregel uit Rome II niet naar een toepasselijk
nationaal recht. In dat geval zal aan de hand van de nauwst verbondenheidexceptie
het toepasselijke recht aan de hand van alle omstandigheden van het geval gevonden
moeten worden. Met het oog op het bijzondere karakter van het zeeschip en de
veelheid aan belangen die daarbij betrokken zijn, verdient het aanbeveling aan 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 het eerste lid is op de aansprakelijkheid uit een onrecht-
matige 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 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. Het
doel van de conflictregel is tot een nauw verbonden recht te komen. Indien een
vordering uit een interne onrechtmatige daad jegens de scheepseigenaar wordt inge-
diend zal daarom het recht van de staat van het eigenaarsregister toepasselijk zijn
en wanneer een vordering uit interne onrechtmatige daad jegens de rompbevrachter
wordt ingediend, zal het recht van de staat van het rompbevrachtingsregister toepasse-
lijk zijn. Indien een vordering jegens een ander dan de scheepseigenaar of de romp-
bevrachter wordt ingediend, moet daarom aan de hand van de omstandigheden van
het geval worden bepaald welke teboekstelling het nauwst met de zaak is verbonden.

De bepalingen de gevolgenuitzondering en de nauwer verbondenheid exceptie
dienen mijns inziens gewoon toepasselijk te zijn op het zeeschip.



7 Conclusie uit deel II ten aanzien van de centrale
vraag

Het doel van conflictregels bestaat uit het op rechtvaardige en doelmatige wijze
aanwijzen van het toepasselijke recht. Dit doel kan alleen worden bereikt indien de
conflictregel het resultaat is van een gebalanceerde afweging van alle belangen die
bij een geval betrokken zijn.

In dit deel is gebleken dat het bijzondere karakter van het zeeschip tot gevolg
heeft dat voor het op rechtvaardige en doelmatige wijze vinden van het toepasselijke
recht op een onrechtmatige daad waarbij een zeeschip is betrokken, andere aan-
knopingsfactoren dienen te worden gehanteerd dan voor onrechtmatige daden aan
land.

Het mobiele karakter van het zeeschip doet zich gelden bij onrechtmatige daden.
De toepassing van de gewone conflictregel voor de onrechtmatige daad die verwijst
naar de lex loci delicti leidt 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 een passende oplossing gevonden door de lex fori als
toepasselijk recht aan te wijzen op de aansprakelijkheid voor een aanraking tussen
schepen op volle zee. In de WCOD is daarentegen een oplossing geboden voor
onrechtmatige daden op volle zee die niet voldoet aan de eisen die het zeeschip aan
het conflictenrecht stelt. De aanwijzing van de lex registrationis op onrechtmatige
daden op volle zee is in de eerste plaats niet doelmatig indien meer schepen bij de
onrechtmatige daad zijn betrokken en kan in de tweede plaats bij externe onrechtmatige
daden leiden tot een toepasselijk recht waar de geschade persoon niet of nauwelijks
een band mee heeft. Het mobiele karakter van het zeeschip vraagt daarom om toepas-
sing van de lex fori op externe onrechtmatige daden op volle zee.

Het gegeven dat een zeeschip in zekere zin een afzonderlijke leefgemeenschap
vormt, doet zich gelden bij interne onrechtmatige daden. De toepassing van de gewone
conflictregel voor de onrechtmatige daad die verwijst naar de lex loci delicti is niet
doelmatig en rechtvaardig bij toepassing op interne onrechtmatige daden als gevolg
van 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 daarom om toepassing van de lex
registrationis op interne onrechtmatige daden.

De bijzondere eigenschap van het zeeschip dat het een registratie kent, biedt een
extra aanknopingsmogelijkheid. Aanknoping aan de registratie bij interne onrechtmatige
daden heeft als voordeel boven de de plaats waar het schip zich bevindt dat het een
meer continu karakter heeft.





Deel III

Global limitation





1 Inleiding

1.1 Wat is beperking van aansprakelijkheid?

Met beperking van aansprakelijkheid wordt bedoeld de bevoegdheid van de schulde-
naar om onder voorwaarden zijn aansprakelijkheid tot een bepaald maximumbedrag
te limiteren waardoor hij niet voor het bedrag van zijn gehele schuld aansprakelijk
is.1 Er bestaan twee soorten beperking van aansprakelijkheid. In de eerste plaats
bestaat er zogenaamde individuele limitatie, ook wel eenheidsbeperking of unit
limitation genoemd. Dit betreft de beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder
per vervoerde persoon2 of per eenheid vervoerde lading. Deze bevoegdheid kan uit
een internationale regeling, zoals de Hague Visby Rules,3 of uit een wet voortvloeien,
maar ook uit een overeenkomst.

De tweede soort van beperking van aansprakelijkheid is de global limitation.
Hieronder 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.4

Global limitation kan betrekking hebben op zowel contractuele als buitencontractuele
vorderingen. Het is mogelijk dat een vervoerder eerst een beroep op unit limitation
kan doen en vervolgens nog een beroep op global limitation om de aansprakelijkheid
nog verder te beperken.5 Het vervolg van dit deel heeft alleen betrekking op het
toepasselijke recht op de global limitation omdat global limitation in tegenstelling

1 Cleton 1994, p. 308-310; Cleton 1998, p. 5-6.
2 Voor wat betreft het vervoer van personen gelden in het Nederlandse recht geen eenvormige regels

nu het Koninkrijk der Nederlanden geen partij is bij het Verdrag van Athene. Onder het verdrag
van Athene wordt verstaan: ‘Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea’, 1974 (Athens, 13 December 1974); Protocol of 1976 to amend the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (London, 29
March 1990); Protocol of 1990 to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Pas-
sengers and their Luggage by Sea, 1974 (London, 29 March 1990); Protocol of 1 November 2002
to amend the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their luggage. Zie ook:
International Transport Treaties.

3 Convention for the unification of certain rules of law relating bills of lading as amended by the
Protocol done at Brussels on 23 February 1968 (Hague Visby Rules). De Hague Visby Rules zijn
in werking getreden op 23 juni 1977. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Hague Visby Rules
geratificeerd op 26 april 1982. Zie ook: International Transport Treaties.

4 Cleton 1998, p. 5. Zie ook: De Vries 1990, p. 15-19.
5 Zie: Kamerstukken II 1986/87, 19 768, 19 769 en 19 770, nr. 6; Parlementaire Geschiedenis van

Boek 8 BW, 1992, p. 662.
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tot eenheidsbeperking een typisch zeerechtelijk onderwerp is terwijl unit limitation
in veel meer rechtsgebieden voorkomt. Global limitation is in beginsel een recht van
de scheepseigenaar, terwijl eenheidsbeperking een recht is van de vervoerder.

1.2 Doel van dit deel

Het doel van dit deel is meer inzicht te geven in de internationaal privaatrechtelijke
aspecten van global limitation. Daartoe wordt begonnen met een analyse van de
verhoudingen tussen verschillende eenvormige regels, tussen eenvormige regels en
conflictregels en tussen verschillende conflictregels voor global limitation. Vervolgens
zal worden onderzocht hoe een recht op beperking van aansprakelijkheid kan worden
verwezenlijkt. Hierbij spelen twee aspecten een rol. In de eerste plaats is van belang
de eventueel verplichte fondsvorming als voorwaarde om de aansprakelijkheid te
mogen beperken. In de tweede plaats speelt de bevoegdheid van de rechter om te
oordelen over een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid. Ten derde speelt een
belangrijke rol de vraag in hoeverre een gevormd fonds of een beslissing inzake een
beperkingsverzoek in een andere staat moet worden erkend. Uit de analyse van de
toepassingsgebieden van de verschillende beperkingsverdragen zal blijken dat niet
alle aspecten van global limitation door eenvormig recht worden beheerst. Als gevolg
hiervan kunnen conflictregels nog een rol spelen. Onderzocht zal daarom worden of
de bestaande conflictregels een doelmatige en rechtvaardige regeling van de problema-
tiek van de global limitation bieden. Indien de huidige conflictregels niet aan dat doel
beantwoorden, zal een conflictregel worden geformuleerd die wel past bij de bijzondere
eigenschappen van global limitation.

1.3 Probleemstelling en plan van behandeling

De mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken, is van groot belang in de zee-
scheepvaart vanwege de aanzienlijke schade die zich daarbij kan voordoen. Om reden
van dit belang zijn er verschillende internationale beperkingsregimes ontwikkeld. In
dit deel wordt antwoord gegeven op vragen naar de toepasselijkheid van de verschillen-
de global limitationregimes. Daartoe dienen na een inventarisatie van de verschillende
verdragen verschillende vragen te worden beantwoord. De belangrijkste internationale
regelingen die op dit terrein zijn ontworpen, zijn de:
- International convention for the unification of some rules relating to the limitation

of the liability of owners of sea-going vessels, Brussel, 25 augustus 1924 (Brussels
Beperkingsverdrag van 1924);6

6 Het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 is in werking getreden op 2 juni 1931. Het Koninkrijk
der Nederlanden is nooit partij geweest bij dit verdrag.
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- International Convention relating to the limitation of the liability of owners of
sea-going ships, Brussel 1957 (Brussels Beperkingsverdrag van 1957 of BBV
1957);7

- Convention on the limitation of liability for maritime claims 1976 (Londens
Limitatieverdrag van 1976 of LLMC 1976);8

- Convention on the limitation of liability for maritime claims as amended by the
1996 Protocol (Londens Limitatieverdrag van 1996 of LLMC 1996);9

- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, Brussel 1969 as
amended by the 1992 Protocol (CLC van 1992);10

- Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear
Material, 1971 (Nuclear-verdrag);11

- International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection
with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS-
verdrag);12

- International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001
(Bunkerverdrag).13

Na deze inventarisatie kunnen het toepassingsgebied en de inhoud van de eenvormige
limitatieverdragen worden geanalyseerd. Het toepassingsgebied en de inhoud van de
algemene limitatieverdragen staan centraal in het tweede hoofdstuk. De bijzondere
limitatieverdragen worden onderzocht in het derde hoofdstuk.

7 International Convention relating to the limitation of the liability of owners of sea-going ships, Brussel
10 oktober 1957, Trb. 1958, 46. Het verdrag is in werking getreden op 31 mei 1968. Het Koninkrijk
der Nederlanden heeft het verdrag geratificeerd op 10 december 1965. Het verdrag gold aanvankelijk
alleen voor het Koninkrijk binnen Europa maar is later uitgebreid tot Aruba. Het Koninkrijk der
Nederlanden is geen partij bij het protocol van 1979. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het
verdrag opgezegd per 1 september 1989. De opzegging geldt niet voor Aruba. Zie ook: International
Transport Treaties.

8 Het Londens Limitatieverdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. De tekst van
het verdrag is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het Koninkrijk
der Nederlanden is toegetreden bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 op 15 mei 1990. Het
verdrag is in het Koninkrijk in werking sinds 1 september 1990.
Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in Nederland. De tekst van het verdrag is
te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties.

9 Het protocol van 1996 is in werking getreden op 13 mei 2004. De tekst van het protocol van 1996
is te vinden in Trb. 1997, 300. Zie ook: International Transport Treaties.

10 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, Brussel 29 november 1969, Trb. 1970,
196. Bij dit verdrag is in 1992 een protocol tot wijziging tot stand gekomen, Trb. 1994, 229. Zie
ook: International Transport Treaties.

11 Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material 1971
(NUCLEAR), Stb. 1991, 371. Zie ook: International Transport Treaties.

12 International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage
of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS Convention), Trb. 2002, 222. Zie ook:
International Transport Treaties. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

13 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunker Conven-
tion). Zie ook: International Transport Treaties. Dit verdrag is nog niet in werking getreden.
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De volgende vraag die wordt beantwoord heeft betrekking op de verhoudingen
tussen de verschillende eenvormige verdragen. In hoofdstuk vier worden de regels
uiteengezet voor samenloop van verdragen zoals neergelegd in art. 30 van het Weens
Verdragenverdrag,14 gevolgd door een schematische weergave van alle mogelijke
verhoudingen tussen de limitatieverdragen waarbij wordt aangegeven welk verdrag
in de te onderscheiden situaties van toepassing is. Uit de analyse van de toepassings-
gebieden van de verdragen zal blijken dat de rechters van een verdragsstaat het
Brussels Beperkingsverdrag en het Londens Limitatieverdrag in beginsel zowel
toepassen ten opzichte van mede-verdragsstaten als ten opzichte van staten die geen
partij zijn bij het verdrag. Uit de analyse van de inhoud van de verdragen zal blijken
dat de voorwaarden voor limitatie en de hoogte van de limieten per verdrag verschillen,
dat het voor verdragsstaten mogelijk is bepaalde afwijkingen15 van een verdrag te
maken in hun nationale recht en dat de interpretatie van verdragsbegrippen per staat
kan verschillen. Dit heeft tot gevolg dat het voor de uitkomst van een verzoek om
beperking van aansprakelijkheid verschil maakt in welke staat dit verzoek wordt
ingediend. De vraag in hoeverre grenzen worden gesteld aan forumshopping wordt
beantwoord in hoofdstuk 5 en 6. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens ingegaan op de
vraag onder welke voorwaarden een rechter een in een andere staat gegeven beper-
kingsbeslissing of een in een andere staat gevormd fonds dient te erkennen. Uit de
schematische weergave uit hoofdstuk vier zal blijken dat er leemtes bestaan tussen
de verschillende beperkingsverdragen. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid
voor olievervuiling op volle zee. In die gevallen is de aansprakelijkheid in beginsel
onbeperkt. Het is echter mogelijk dat in nationaal recht alsnog een recht op beperking
wordt geboden. Welk nationaal recht in een gegeven geval toepasselijk is op het
beperkingsverzoek dient te worden bepaald aan de hand van de conflictregels van
het forum. Conflictregels zijn ook van belang indien een beperkingsverdrag een
bepaald onderwerp niet regelt omdat een verdragsstaat gebruik heeft gemaakt van
de mogelijkheid om de toepassing van het verdrag op dat onderwerp voor te behouden.
Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om het Londens Limitatieverdrag niet toe
te passen op de aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten. Indien de
forumstaat van dit voorbehoud gebruik maakt, gelden geen eenvormige regels voor
de beperking van aansprakelijkheid voor wrakopruimingskosten. De vraag welk
nationaal recht bij gebrek aan eenvormige regels bepaalt of een dergelijke aansprake-
lijkheid kan worden beperkt, dient eveneens te worden aangewezen door conflictregels.
Met betrekking tot het Londens Limitatieverdrag bestaat voor verdragsstaten de
mogelijkheid om in afwijking van het verdrag fondsvorming als voorwaarde te stellen

14 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen 23 mei 1969, Trb. 1972, 51, opnieuw geplaatst
in Trb. 1985, 79. Het Koninkrijk der Nederlanden is bij het verdrag toegetreden op 9 april 1985
en het verdrag is voor het gehele Koninkrijk in werking getreden op 9 mei 1985.

15 Het LLMC verdrag staat verdragsstaten bijvoorbeeld toe op bepaalde punten van het verdrag af
te wijken. Deze punten betreffen onder meer art. 6 lid 3; art. 15 lid 2 en 3 en art. 18 jo. art. 2 lid 1
sub d en e. Deze toegestane afwijkingen hebben betrekking op de rangorde van vorderingen uit
schade aan havenwerken, op binnenvaartschepen en schepen kleiner dan 300 ton, op situaties waarbij
alleen eigen onderdanen betroken zijn en op vorderingen uit wrak- en ladingopruiming.



Deel III 327

voor het recht op beperking. Ook door deze afwijkingsmogelijkheid tussen het natio-
nale recht van verschillende staten blijft het belang van conflictregels ter aanwijzing
van het toepasselijke nationale recht bestaan. Het conflictenrecht heeft dus om verschil-
lende redenen, ondanks het bestaan van eenvormige regels, een taak behouden op
het terrein van de beperking van aansprakelijkheid. De rol van het conflictenrecht
is echter wel in belangrijke mate ingeperkt door het bestaan van eenvormige verdragen.
De vraag welke conflictregels de Nederlandse rechter voor global limitation hanteert
en de vraag of deze conflictregels tot een rechtvaardig en doelmatig verwijzingsresul-
taat leiden, staan centraal in hoofdstuk 8. Een conflictregel kan niet tot een rechtvaar-
dig en doelmatig verkiezingsresultaat leiden wanneer deze conflictregel geen rekening
houdt met het karakter van de rechtsverhouding waarop het toepasselijke recht wordt
aangewezen. Om rekening te kunnen houden met het bijzondere karakter van global
limitation dienen de eigenschappen van global limitation te worden gekend. Daarom
wordt nu eerst ingegaan op de oorsprong, de ratio en het bijzondere maritieme karakter
van global limitation.

1.4 Oorsprong van het recht op global limitation16

Het recht op beperking van aansprakelijkheid vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen
op het vasteland van Europa. Bepalingen omtrent beperking van aansprakelijkheid
kunnen worden gevonden in Hanse-recessen van 1614 en 1644, de Zweedse Zeewet
van 1667, afdeling 2, capitel 16 en in art. 2 van de Franse Ordinance de la Marine
van 1681, boek 2, titel 8.17 Binnen het civil law systeem bestonden twee theorieën
met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid. Het ‘abandon’-systeem18 gold
in Frankrijk en het executiesysteem19 werd gehanteerd in Duitsland en Scandinavië.

In het ‘abandon’-systeem wordt uitgegaan van de persoonlijke aansprakelijkheid
van de scheepseigenaar en in dit systeem kan de scheepseigenaar zich aan de aanspra-
kelijkheid voor alle vorderingen onttrekken door afstand te doen van het schip en
de verdiende vracht (pending freight). Voor het Nederlandse recht pleitte Hugo de
Groot20 reeds voor toepassing van dit ‘abandon’-systeem. De beperkte aansprakelijk-

16 Burger 1889; Kluijver 1901, p. 1-18; Molengraaff 1920, p. 550-561; Woltman 1936; Sotiropoulos
1962; Puttfarken 1981, p. 4-8; De Vries 1990, p. 5- 8; Cleton 1998, p. 10-18; Hill 1998, p. 375-384.

17 Molengraaff 1920, p. 523-529; 550, Donovan 1979.
18 Molengraaff 1920, p. 551; Cleton 1998, p. 11-13.
19 Molengraaff 1920, p. 551; Cleton 1998, p. 13-14.
20 De Groot, Inleydinge, boek 3, deel 1, § 32. De Groot stelt: ‘Excercitores navis, hoc est, qui naulum

pro navi accipiunt, iis qui navem mercibus onerarunt, ex culpa magistri navis, in rebus ad officium
suum pertinentibus, obligantur: tenentur etiam solvere debita, queae magister navis pecuniam mutuo
sumendo, armamenta navis vendendo, aliove modo contraxit, quatenus hi, qui cum eo contraxerunt,
in bona fide versati fuerint. Hoc tamen casu excercitores defungi possunt derelinquendo partem,
quam in navi habent. Ex aliis magistri delictis, extra officium commissis, veluti si piraticam excercue-
rit, excercitores non tenentur, nisi lucrum inde perceperint, vel ad delictum committendummadatum
vel consilium dederint, aliove modo auxilium praebuerint.’ Zie: Van der Linden/ Fischer 1962, p.
101.
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heid is terug te vinden in de Rotterdamse Ordonnantie van 1721, in art. 126, 127,
167 en 268. In 1838 werd het ‘abandon’-systeem opgenomen in art. 321 van het
Wetboek van koophandel.21 Het abandonstelsel is in het Nederlandse recht bij de
invoering van het nieuwe zeerecht in 1927 vervangen door het hieronder aan de orde
komende Engelse sommenstelsel.

In het executiesysteem is de scheepseigenaar niet aansprakelijk in zijn gehele
vermogen maar kunnen de vorderingen alleen worden verhaald op het schip en de
verdiende vracht. In het executiesysteem hebben de eisers met een vordering tegen
het schip voorrang doordat aan hun vordering een maritime lien is verbonden.

In Engeland deed de limitatie pas zijn intrede in 1734.22 Het limitatiebedrag werd
aanvankelijk berekend aan de hand van de waarde van het schip. In de loop van de
19e eeuw ontstond met de Merchant Shipping Act van 1854 en de Merchant Shipping
Act van 189423 in Engeland echter een systeem waarin de maximale aansprakelijkheid
wordt berekend aan de hand van een bepaald bedrag per ton over de inhoud van het
schip. Dit systeem wordt het sommenstelsel24 genoemd en vormt de basis van de
huidige internationale limitatieregelingen.

In de Verenigde Staten ontstond het recht op beperking van aansprakelijkheid
in het begin van de negentiende eeuw.25 In 1851 werd daar een Act aangenomen
die aan scheepseigenaren het recht op limitatie toekent.26 Het Amerikaanse systeem
is een combinatie van het Engelse sommenstelsel en het continentale abandonstelsel.27

Naar Amerikaans recht kan de aansprakelijk gestelde persoon van oudsher minder
snel een beroep doen op het recht op beperking van aansprakelijkheid dan naar de
oude Europese limitatiesystemen. De Verenigde Staten zijn dan ook bij geen van de
internationale limitatieverdragen uit de twintigste eeuw partij geworden en hebben
in plaats daarvan hun eigen regeling behouden.28

21 Molengraaff 1920, p. 552-559.
22 Act to Settle How Far Owners of Ships Shall be Answerable for the Acts of the Masters or Mariners,

7 Geo. 2, c. 15 (1734). Later: Merchant Shipping Act Amendment Act, 1862, (25-26) Vict., c. 63,
sect. 54 en Merchant Shipping Act 1894, (57-58) Vict., c. 60, sect. 503. Zie onder meer: Tetley
1994, p. 508-509; Griggs en Williams 1998, p. 5-6.

23 In section 503 van de Merchant Shipping Act 1894 werd ook de ‘actual fault or privity test’
geïntroduceerd om te bepalen of de beperking van aansprakelijkheid doorbroken kan worden.
Doorbreking van aansprakelijkheid betekent dat de aansprakelijke persoon voor het totale bedrag
van de schade aansprakelijk gehouden kan worden. Zie hierover: Molengraaff 1920, p. 551.

24 Cleton 1998, p. 15-16.
25 Act to Encourage Trade and Navigation within this Commonwealth, 1818 Mass. Acts ch. 122 (1819).

Zie onder meer: Cleton 1998, p. 16-18; Tetley 1994, p. 508-509.
26 9 Stat. 635 (1851), gecodificeerd in 46 U.S.C. app. §§ 181-189. De Act heeft geen officiële naam

maar wordt wel aangehaald als Limitation of Vessel Owner’s Liability Act. Zie hierover: Molengraaff
1920, p. 552.

27 Het Amerikaanse systeem kent alleen een limitatieberekening aan de hand van de tonnage voor
wat betreft persoonsschade. 46 U.S. Code Appx. 183 (b). Zie onder meer: Tetley 1994, p. 508-509;
Cleton 1998, p. 16-18.

28 Limitation of Vessel Owner’s Liability Act, 46 U.S.C. §§ 181-189. De scheepseigenaar dient te
bewijzen dat hij de schade heeft veroorzaakt zonder zijn ‘privity or knowledge’ voor hij een recht
op beperking heeft. Voorts is de groep beperkingsgerechtigden naar Amerikaans recht kleiner dan
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1.5 Ratio van de beperking van aansprakelijkheid29

De gedachte dat de aansprakelijkheid voor het gebruik van een bepaalde zaak beperkt
moet kunnen worden tot een maximumbedrag, vindt zijn oorsprong in het zeerecht.30

De aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen kan namelijk oplopen tot hoge
bedragen. De idee was dat een bepaalde maatschappelijk wenselijke activiteit niet
belemmerd moest worden door het gevaar voor te zware aansprakelijkheid voor
gedragingen van de kapitein of de bemanning.31 Door de aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar te beperken tot de waarde van zijn schip en de verdiende vracht kon
hij alleen worden aangesproken in het vermogen dat betrekking had op het specifieke
schadeveroorzakende ‘maritieme avontuur’. De gedachte was dat de reder aan de zee
niet meer mocht verliezen dan hij er aan toevertrouwde. In latere tijden wordt ook
wel gewezen op het openbaar belang32 van het zeevervoer en de noodzaak dat de
aansprakelijkheidsrisico’s verzekerbaar moeten blijven.33 De ratio van global limita-
tion ligt dus veeleer in de doelmatigheid dan in de rechtvaardigheid.34 Lord
Denning35 stelt dit heel treffend:

‘There is not much room for justice in this rule, but limitation of liability is not a matter
of justice. It is a rule of public policy which has its origin in history and its justification
in convenience.’

1.6 Het maritieme karakter van de global limitation

Global limitation is een van oorsprong zeerechtelijk fenomeen en heeft nog maar heel
beperkt haar weg gevonden in andere rechtsgebieden zoals het binnenvaartrecht en
het luchtvaartrecht.36 De global limitation in de binnenvaart was lange tijd niet inter-
nationaal eenvormig geregeld. Op 1 maart 1973 ontstond weliswaar het verdrag

volgens het Londens Limitatieverdrag van 1976 en kan naar Amerikaans recht voor minder vorderin-
gen de aansprakelijkheid beperkt worden. Zie: Griggs en Williams 1998, p. 329-340.

29 Zie onder meer: Molengraaff 1920, p. 550; Puttfarken 1981, p. 23-31; De Vries 1990, p. 25-69;
Schultz 1992; Tetley, 1994, p. 507-508; Mustill 1993; Steel 1995, p. 77-87; Claringbould 1996,
onder 7; Cleton 1998, p. 6-9; zie ook de politieke discussie bij de goedkeuring van het CLNI verdrag
over de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, Kamerstukken II 1994/95, 24 062, nr. 4,
p. 1 en nr. 5, p. 1 en Kamerstukken I 1995/96, 24 062, nr. 143 en 143 a.

30 Brunner 1984, p. 19.
31 Tetley 1994, p. 507.
32 Lord Devlin, Preliminary report to an international sub-committee (‘Torrey Canyon’) of the Inter-

national maritime Committee d.d. September 1967. IMO document LEG/(II).I/WP.1, p. 9.
33 De Vries p. 70-91; Chorley & Giles 1987, p. 394-395. Anders: Rodière 1973, p. 259-267; Puttfarken

1981; Buyl 1988, p. 107-118.
34 Zie Kamerstukken II 1919/20, 448, p. 8 (MvT).
35 Lord Denning, Court of Appeal [1963] 2 Lloyd’s Law Rep. 429 (Bramley Moore).
36 Kamerstukken I 1995/96, 24 062, nr. 143 en 143 a met betrekking tot de goedkeuring van het CLNI

verdrag voor de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart; De Vries 1990, p. 216 ev.;
Dommering-van Rongen 1996; Claringbould 1996.



330 1 – Inleiding

betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen
(CLN) maar dit verdrag is nooit in werking getreden. Op 4 november 1988 is de
‘Convention sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure’ (Verdrag
van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart)
(CLNI)37 ondertekend. Het CLNI-verdrag is in werking getreden op 1 november
1997 en het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het verdrag.38 Voor de in-
werkingtreding van dit verdrag kende het Nederlandse recht wel reeds een nationale
regeling voor de global limitation in de binnenvaart. Deze nationale regeling was
gebaseerd op de ‘Convention on the limitation of liability for maritime claims’ van
1976 (Londens Limitatieverdrag of LLMC)39 en het nu in werking zijnde CLNI lijkt
eveneens sterk op dat verdrag.40

Op het terrein van de luchtvaart bestaat evenals in de zeescheepvaart het risico
dat de eigenaar van het voertuig voor enorme bedragen aansprakelijk wordt gesteld,
bijvoorbeeld indien een vliegtuig midden in een stad neerstort. Gebleken is reeds dat
dit risico belemmerend kan werken voor de internationale luchtvaart en daarmee voor
de wereldwijde economie.41 Desondanks bestaat er in de luchtvaart naar het huidige
Nederlandse recht geen recht op global limitation. Het Koninkrijk der Nederlanden
is namelijk geen verdragspartij bij de op 7 oktober 1952 tot stand gekomen en op
4 februari 1958 in werking getreden ‘Convention on damage caused by foreign aircraft
to third parties on the surface’ (Verdrag van Rome van 1952).42 Sinds de terroristische
aanslagen door middel van burgervliegtuigen op het World Trade Centre in New York
staat de aansprakelijkheid voor schade door vliegtuigen veroorzaakt aan derden volop
in de belangstelling. Als gevolg daarvan wordt de inhoud van het bovengenoemde
verdrag van Rome van 1952 op internationaal niveau opnieuw bekeken en is niet
uitgesloten dat het Koninkrijk der Nederlanden in de toekomst wel partij wordt bij
een nieuw of aangepast verdrag waardoor ook de luchtvaartexploitant het recht op
global limitation zou krijgen.43

37 Trb. 1988, 43. Zie onder meer: De Decker 2004, p. 281-290.
38 Het verdrag is door het Koninkrijk der Nederlanden goedgekeurd bij wet van 31 oktober 1996, Stb.

1996, 554.
39 Het LLMC-verdrag van 1976 is in werking getreden op 1 december 1986. De tekst van het verdrag

is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport Treaties. Het Koninkrijk der Nederlan-
den is toegetreden bij het LLMC-verdrag van 1976 op 15 mei 1990. Het verdrag is in het Koninkrijk
in werking sinds 1 september 1990. Het verdrag is alleen van toepassing op het Koninkrijk in
Nederland. De tekst van het verdrag is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: International Transport
Treaties.

40 Cleton 1998, p. 26-27; 103-127.
41 Denk aan de Bijlmerramp op 4 oktober 1992 en de aanslagen met vliegtuigen in New York, Washing-

ton en Pennsylvania op 11 september 2001.
42 Zie voor de tekst van dit verdrag: International Transport Treaties.
43 Voor de slachtoffers is voor de mogelijkheid om hun schade vergoed te krijgen van belang EU

Verordening 785/2004 van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders
en exploitanten van luchtvaartuigen, PbEG 2004 L 138, die in april 2005 in werking is getreden.



Deel III 331

1.7 Samenvatting van het bijzondere karakter van global limitation

Uit de beschrijving van de kenmerken, de maritieme oorsprong en de ratio van global
limitation volgt dat global limitation enkele bijzondere eisen aan het conflictenrecht
stelt. 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 verschillende
limieten gelden. De conflictregel voor global limitation dient daardoor bijvoorbeeld
niet te verwijzen naar de lex causae van de verschillende vorderingen. Het recht op
global limitation is een recht dat aan de scheepseigenaar wordt geboden ter voorkoming
van het risico voor enorme bedragen aansprakelijk te zijn. De keerzijde hiervan is
dat global limitation de schadevergoedingsmogelijkheden 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. Con-
flictregels kunnen deze balans tussen de belangen van de schuldenaar en de schuld-
eisers verstoren indien zijn verwijzen naar een beperkingsrecht 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.





2 Algemene beperkingsverdragen

2.1 Brussels Beperkingsverdrag van 19241

2.1.1 Totstandkoming en doel van het Brussels Beperkingsverdrag van 1924

De eerste Conventie met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid op het
continent is de te Brussel in 1924 tot stand gekomen ‘International Convention for
Unification of Certain Rules relating to the Limitation of Liability of the Owners of
Seagoing Vessels’ (Brussels Beperkingsverdrag van 1924).2 Het verdrag is tot stand
gekomen onder auspiciën van het Comité Maritime International (CMI). Doel van
het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 was een compromis te sluiten tussen het
civil law systeem van ‘abandon’ en het Engelse systeem waarin de maximum aanspra-
kelijkheid is gebaseerd op de tonnage van het schip. Slechts enkele Staten zijn partij
geworden bij het verdrag.3 Het Koninkrijk der Nederlanden is geen partij geworden
bij dit verdrag.

2.1.2 Toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1924

Het formeel toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 blijkt
uit art. 12 van het verdrag. In dit artikel is bepaald dat het verdrag een beperkt formeel
toepassingsgebied heeft:

1 International Convention for the unification of some rules relating to the Limitation of the Liability
of owners of sea-going vessels (Internationaal verdrag voor de eenmaking van zekere regels betreffen-
de de beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen), Brussel, 25 augustus 1924,
in werking getreden op 2 juni 1931.

2 Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 7-8; Selvig 1986, p. 4-5; Tetley 1994, p. 510-511; Cleton
1998, p. 20-22.

3 Partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 zijn: België (tevens partij bij het Londens
Limitatieverdrag van 1976) Brazilië (geen partij bij later verdrag), Dominicaanse Republiek (tevens
partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957), Hongarije (geen partij bij een later verdrag),
Madagaskar (tevens partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957), Polen (tevens partij bij
het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en het Londens Limitatieverdrag van 1976), Portugal (tevens
partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957) en Turkije (tevens partij bij het Londens
Limitatieverdrag van 1976). Van de Staten die partij zijn bij het Brussels Beperkingsverdrag van
1924 zijn alleen Brazilië en Hongarije niet ook partij bij een later verdrag. Zie: www.comitemari-
time.org, of International Transport Treaties, geraadpleegd in januari 2006.
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‘The provisions of this Convention shall be applied in each contracting State in cases in
which the ship for which the limit of responsibility is invoked is a national of another
contracting State, as well as in any other cases provided for by the national laws. Neverthe-
less the principle formulated in the preceding paragraph does not affect the right of the
contracting State not to apply the provisions of this Convention in favor of the nationals
of a non-contracting State.’4

Op grond van art. 12 is het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 toepasselijk indien
het schip waarvoor het verzoek om beperking van aansprakelijkheid wordt ingediend,
teboek staat in een verdragsstaat en in iedere andere situatie dat het nationale recht
zo beslist.5 Een verdragsluitende staat is niet verplicht de bepalingen uit het verdrag
toe te passen op schepen die teboek staan in een niet-verdragsluitende Staat. Het
materiële toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 vloeit voort
uit art. 1 van het verdrag. Het verdrag van 1924 biedt de mogelijkheid de aansprake-
lijkheid te beperken voor vorderingen:

1. wegens aan derden verschuldigde vergoeding van schade, veroorzaakt op het land
of op het water, door daden of nalatigheden van de kapitein, de bemanning of
enige andere persoon in dienst van het schip;

2. wegens vergoeding voor schade aan door de kapitein ten vervoer aangenomen
lading of aan andere goederen aan boord van het schip;

3. wegens verbintenissen voortvloeiende uit cognossementen;
4. wegens vergoeding van schade voor nautische fouten bij de uitvoering van een

overeenkomst;
5. wegens verplichtingen uit hoofde van wrakopruiming van een gezonken schip

en daarmee verband houdende verplichtingen;
6. wegens hulploon;
7. wegens bijdragen in avarij-grosse;
8. wegens vorderingen, die voortvloeien uit door de kapitein in de uitoefening van

zijn bevoegdheden buiten de thuishaven van het schip aangegane verplichtingen,
indien die noodzakelijk waren voor het behoud van het schip of de voortzetting
van de reis, mits zij niet nodig waren geworden als gevolg van een gebrekkige
uitrusting of bevoorrading van het schip bij de aanvang van de reis.

4 Zie: International Transport Treaties.
5 Cleton 1998, p. 22.
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2.1.3 Inhoud van het Brussels Beperkingsverdrag van 19246

De scheepseigenaar is ingevolge het verdrag van 1924 gerechtigd zijn aansprakelijkheid
te beperken tot het bedrag van de waarde van het schip, de vracht en het toebehoren.7

Voor de bovengenoemde vorderingen 1-5 geldt echter een extra beperking inhoudende
dat de aansprakelijkheid in ieder geval niet hoger is dan £ 8 per ton van de inhoud
van het schip. Voor persoonsschade geldt een aparte beperking van £ 8 per ton
bovenop de algemene limitatie. Ingevolge art. 2 van het Brussels Beperkingsverdrag
van 1924 kan de aansprakelijkheid niet worden beperkt indien het betreft:
a. schade die het gevolg is van de persoonlijke schuld, tenzij de schade het gevolg

is van nautische fouten;
b. door de kapitein aangegane verplichtingen waartoe een uitdrukkelijke machtiging

vooraf of uitdrukkelijke bekrachtiging achteraf door de reder bestond;
c. verplichtingen in verband met het in dienst nemen van bemanning of andere

personen.

2.1.4 Bezwaren aan het Brussels Beperkingsverdrag van 19248

In het verdrag van 1924 zijn naast eenvormige regels voor de beperking van aansprake-
lijkheid ook enkele conflictenrechtelijke bepalingen opgenomen in art. 8 en art. 14.
In art. 8 is bepaald:

‘Where a vessel is arrested and security is given for an amount equal to the full limit of
liability, it shall accrue to the benefit of all creditors whose claims are subject to this limit.
Where the vessel is subsequently again arrested, the court may order its release, if the
owner while submitting to the jurisdiction of the court, proves that he has already given
security for an amount equal to the full limit of his liability, that the security so given is
satisfactory, and that the creditor is assured of receiving the benefit thereof.
If the security is given for a smaller amount or if security is required on several successive
occasions, the effect will be regulated by agreement between the parties, or by the court,
so as to insure that the limit of liability be not exceeded.
If different creditors take proceedings in to courts of different States, the owner may, before
each court, require account to be taken of the whole of the claims and debts so as to insure
that the limit of liability be not exceeded.
The national laws shall determine question of procedure and time limits for the purpose
of applying the preceding rules.’

6 Cleton 1998, p. 20-22.
7 Onder toebehoren wordt verstaan: de vergoedingen wegens nog niet herstelde beschadiging van

het schip, welke vanaf de aanvang van de reis was veroorzaakt, en de eventuele bijdragen in avarij-
grosse ter zake van zodanige schade. De versterkingsuitkeringen voor degelijke schade valt niet
onder het begrip toebehoren. Zie: Cleton 1998, p. 22.

8 Cleton 1998, p. 22.
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In art. 14 is gesteld:

‘Nothing in the foregoing provisions shall be deemed to affect in any way the competence
of tribunals, modes of procedure, or methods of execution authorized by the national laws.’

De bepalingen in art. 8 en de regel uit art. 14 zijn enkele van de redenen voor het
uiteindelijk weinig succesvol zijn van dit beperkingsverdrag. Het probleem met deze
artikelen is dat indien een ruime interpretatie aan de term ‘procedure’ wordt gegeven,
nationaal recht de termen van het verdrag van 1924 kan vervangen. Op die manier
kan het nationale recht nog steeds het recht op beperking van aansprakelijkheid
bepalen, wat de internationale uniformiteit uiteraard niet ten goede komt. Naast het
genoemde gebrek aan uniformiteit in de toepassing waren de vele compromissen in
het verdrag debet aan het resultaat dat het verdrag weinig succesvol is geworden.9

2.2 Brussels Beperkingsverdrag van 195710

2.2.1 Inleiding

Als gezegd vormde het Brussels Beperkingsverdrag van 1924 een bundel compromis-
sen tussen het Engelse sommenstelsel en de Europees continentale opvattingen. Na
de Tweede Wereldoorlog waren de continentale staten bereid meer afstand te doen
van hun traditionele systemen en kwam onder leiding van het CMI een nieuw verdrag
tot stand. Dit Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 nopens de beperking van
aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen11 gaat uit van het sommenstelsel.
Het verdrag van 1957 vervangt het verdrag van 1924 tussen staten die beide partij
zijn bij het verdrag van 1957.12 Nederland is wel partij13 geweest bij het Beperkings-
verdrag van 1957 maar heeft dit verdrag inmiddels opgezegd.14

9 Cleton 1998, p. 22.
10 Zie onder meer: Sotiropoulos 1962; Puttfarken 1981, p. 9-13; Tetley 1994, p. 511-512; Cleton 1998,

p.23-25.
11 Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 nopens de beperking van aansprakelijkheid van eigenaren

van zeeschepen, (Brussels Beperkingsverdrag van 1957), Trb. 1958, 46. Zie voor de vraag welke
Staten partij zijn bij het verdrag: International Transport Treaties.

12 In art. 16 van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 staat: ‘In respect of the relations between
States which ratify this Convention or accede to it, this Convention shall replace and abrogate the
International Convention for the unification of certain rules concerning the limitation of the liability
of the owners of sea-going ships, signed at Brussels, on the 25th of August 1924.’

13 Het Koninkrijk heeft het verdrag van 1957 bekrachtigd op 10 december 1965, Stb. 1965, 251. De
aanpassende Nederlandse wetgeving trad in werking op 1 april 1966 (Wet van 3 juni 1965, Stb.
1965, 239). Zie: International Transport Treaties.

14 Bij wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 240, is de opzegging van het verdrag van 1957 door Nederland
goedgekeurd. De opzegging vond plaats op 1 september 1989 en werd van kracht op 1 september
1990, Trb. 1989, 122.
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Geen rechtstreekse werking van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957
Het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 laat verdragsstaten de keuze of het verdrag
voor hen rechtstreekse werking zal hebben of dat het verdrag eerst nog in nationale
wetgeving omgezet moet worden voordat het gevolg heeft.15 Het Koninkrijk der
Nederlanden heeft de rechtstreekse werking van het verdrag destijds afgewezen en
de bepalingen neergelegd in art. 740a-740d K (oud) voor het materiële beperkingsrecht
en 320a e.v. Rv (oud) voor wat betreft het formele beperkingsrecht.16

2.2.2 Toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957

2.2.2.1 Formeel toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957

Het formeel toepassingsgebied van het verdrag van Brussel van 1957 volgt uit art. 7
van het verdrag:

‘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.’

In de Nederlandse jurisprudentie is in 1992 in het Sylt-arrest17 bepaald dat uit art. 7
van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 volgt dat het Brussels Beperkingsverdrag
een universeel formeel toepassingsgebied heeft mits de verdragsstaat geen gebruik
heeft gemaakt van de in lid 2 geboden mogelijkheid om het verdrag niet toe te passen
op onderdanen van een niet-verdragsstaat. In de Sylt-zaak was sprake van ladingschade
aan een vervoerde zending suiker van Antwerpen naar Freetown in Siërra Leone. De
rechter in Freetown oordeelt dat Sylt aansprakelijk is voor de schade. De aansprakelijk
gestelde verzoekt vervolgens voor de Nederlandse rechter om beperking van aansprake-
lijkheid nadat in Rotterdam beslag is gelegd op het schip. De Rechtbank Rotterdam

15 Protocol van Ondertekening sub 2 sub c.
16 Kamerstukken II 1963, 7250 (R354), nr. 3 (MvT Goedkeuringswet).
17 HR 28 februari 1992, S&S 1992, 61, NJ 1992, 652 m.nt. JCS onder HR 1 juli 1992, NJ 1992, 653.

Zie onder meer: Berlingieri 1993, p. 433-436, die mijns inziens overigens een onjuiste lezing geeft
van het Sylt-arrest.
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past het recht van Siërra Leone toe op het verzoek tot beperking van de aansprakelijk-
heid. Het Hof Den Haag18 oordeelt in hoger beroep dat deze beslissing van de recht-
bank onjuist is en oordeelt dat Nederlands recht in plaats van het recht van Siërra
Leone toegepast moet worden op het beperkingsverzoek. Het hof leidt uit art. 7 lid 1
van het Brussels beperkingsverdrag van 1957 af dat de conflictregel voor global
limitation luidt dat de lex fori toepasselijk is. Het hof stelt dat Nederland dat verdrag
in zijn wetgeving heeft overgenomen, behoudens deze bepaling van internationaal
privaatrecht. Het hof meent dat daaruit echter niet valt 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. Het hof oordeelt dat waar in het verdrag
de lex fori een stellig gegeven is die regel ook geacht moet worden de Nederlandse
wetgeving te beheersen zolang de wetgever niet uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.
Nu van een dergelijke afwijking niet is gebleken dient volgens het hof mitsdien de
lex fori als uitgangspunt genomen te worden.

Het hof voegt daar nog aan toe dat voor dit standpunt pleit dat daarmee tevens,
vanwege de verdragsbasis, de internationale eenheid van rechtspleging is gediend.
Tot slot stelt het hof dat de toepassing van de lex fori het praktische voordeel heeft
dat op die manier wordt vermeden wanneer verschillende crediteuren in de beperkte
aansprakelijkheidsprocedure opkomen, ten aanzien van wie onderling verschillende
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 afwijken-
de verdelingsnormen gehanteerd zouden moeten worden met alle moeilijkheden van
dien. Het hof past dus Nederlands recht toe op het beperkingsverzoek omdat de
Nederlandse rechter bevoegd is. De A-G gaat in op de drie argumenten die het hof
aanvoert ter ondersteuning van het oordeel dat de lex fori toepasselijk is. Het eerste
argument houdt in dat de toepasselijkheid van de lex fori in art. 7 lid 1 van het
Brussels beperkingsverdrag van 1957 besloten zou liggen. De A-G stelt dat art. 7 van
het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 geen conflictregel bevat. Het artikel geeft
aan wat het formeel toepassingsgebied van het verdrag is. Indien op grond van dat
artikel het verdrag toepasselijk is, is er geen plaats meer voor conflictregels. De A-G
acht het eerste argument van het hof daarom juist en beslissend. Het tweede door het
hof aangevoerde argument luidt dat de lex fori oplossing de internationale eenheid
van rechtspleging zou dienen. De A-G acht dit argument niet sterk. Zijns inziens leidt
universele toepassing van het verdrag juist niet tot eenheid van rechtspleging. De vraag
of er een recht op beperking bestaat, hangt dan namelijk af van de vraag voor welke
rechter dat verzoek wordt gedaan. Het derde argument van het hof luidende dat door
toepassing van de lex fori voor alle crediteuren die in de beperkte aansprakelijkheids-
procedure opkomen een en dezelfde wet van toepassing is zodat wordt vermeden dat
afwijkende verdelingsnormen gehanteerd zouden moeten worden, acht de A-G wel
sterk. Hij meent dat toepassing van de lex causae-oplossing tot onoverkomelijke

18 Hof Den Haag, 18 december 1990, S&S 1991, 13.
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complicaties in gevallen waarin aansprakelijkheidsbeperking wordt ingeroepen ten
aanzien van verscheidene vorderingen die telkens – ook wat de mogelijkheid tot
aansprakelijkheidsbeperking betreft – aan verschillende rechtsstelsels onderworpen
zijn. De Hoge Raad heeft deze opvatting bevestigd:

‘Het hof heeft terecht uit art. 7 eerste lid van het 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 in casu 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.’19

Met de A-G ben ik van mening dat in art. 7 van het Brussels Beperkingsverdrag van
1957 het formele toepassingsgebied van het verdrag wordt aangegeven. Mijns inziens
leidt dit echter niet noodzakelijkerwijs tot de toepassing van de lex fori op vragen
die niet onder het materiële toepassingsgebied van het verdrag vallen. Met de A-G
ben ik van oordeel dat de eenheid van recht inderdaad niet wordt gegarandeerd door
de toepassing van de lex fori. De vraag welke rechter bevoegd is, heeft dan directe
invloed op de vraag welk recht toepasselijk is en wat als gevolg daarvan op de
uitkomst van een geschil. Mijns inziens is het derde argument van praktische aard
hier doorslaggevend in het pleidooi voor de toepasselijkheid van de lex fori. Toepas-
sing van de lex causae op global limitation werkt niet omdat de verscheidene vorderin-
gen in de regel worden beheerst door verschillende rechtsstelsels met verschillende
limieten terwijl global limitation juist inhoudt dat één limiet op de aansprakelijkheid
van het totale aantal vorderingen wordt toegepast.

Uit de aangehaalde rechtspraak kan worden geconcludeerd dat doordat Nederland
geen gebruik heeft gemaakt van het voorbehoud uit art. 7 lid 2, het Brussels Beper-
kingsverdrag voor het Nederlandse recht een universeel formeel toepassingsgebied
heeft. Een universeel formeel toepassingsgebied houdt in dat de rechter het verdrag
altijd toepast, uiteraard mits het verdrag ook materieel toepasselijk is. Tien jaar voor
het genoemde Sylt-arrest was de Staatscommissie voor het IPR20 al tot dezelfde

19 In cassatie stelt AG Strikwerda in hetzelfde Sylt-arrest: ‘Ingevolge het tweede lid van het juist
genoemde art. 7 heeft een verdragsstaat het recht om de voordelen welke het verdrag toekent, geheel
of gedeeltelijk te ontzeggen aan niet-verdragsstaten, aan personen die niet hun gewone verblijfplaats
of de hoofdzetel van hun bedrijf in een verdragsstaat hebben en ten aanzien van schepen welke
niet de vlag voeren van een verdragsstaat. Een voorbehoud als bedoeld in het tweede lid is door
Nederland nimmer gemaakt. Men zal dus moeten aannemen dat de Nederlandse rechter op grond
van het eerste lid verplicht is, het verdrag of de in overeenstemming met het verdrag in de Nederland-
se wet opgenomen regels (8.7.1 e.v.; art. 740a e.v. K) toe te passen telkens wanneer een scheepseige-
naar (of een ander aan wie het verdrag het voorrecht van beperking toekent) zich voor de Nederland-
se rechter op beperking van aansprakelijkheid beroept.’

20 Kamerstukken II 1988/89, 21 054, nr. 5, p. 8-9. Brief van de NVZV aan de Minister van Justitie
van 20 maart 1987, p. 4-6.
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conclusie gekomen in haar advies met betrekking tot art. 7 Wet conflictenrecht zeerecht
bij brief van 24 januari 1981. De Staatscommissie stelt daarin:

‘Aangaande de beperking van de aansprakelijkheid van de reder geeft voor het zeerecht
de door een aantal landen, waaronder Nederland, geratificeerde “Convention internationale
sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer” (Brussel 10
oktober 1957, Trb. 1958, 46) een regeling die ingevolge art. 7 (1) van dit verdrag toepasse-
lijk is telkens “wanneer de scheepseigenaar of enige andere persoon die dezelfde rechten
heeft krachtens art. 6, zijn aansprakelijkheid beperkt of tracht te beperken voor de rechter
van een van de Verdragsluitende staten of wanneer hij op het grondgebied van een dezer
staten de vrijgave van een schip of enig ander goed, waarop beslag is gelegd, of de
opheffing van een borgstelling of enige andere zekerheid tracht te bewerkstelligen”.
Ingevolge het tweede lid van het juist genoemde art. 7 heeft een verdragsstaat het recht
om de voordelen welke het verdrag toekent, geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan niet-
verdragsstaten, aan personen die niet hun gewone verblijfplaats of de hoofdzetel van hun
bedrijf in een verdragsstaat hebben en ten aanzien van schepen welke niet de vlag voeren
van een verdragsstaat. Een voorbehoud als bedoeld in het tweede lid is door Nederland
nimmer gemaakt. Men zal dus moeten aannemen dat de Nederlandse rechter op grond van
het eerste lid verplicht is, het verdrag of de in overeenstemming met het verdrag in de
Nederlandse wet opgenomen regels (8.7.1 e.v.; art. 740a e.v. K) toe te passen telkens
wanneer een scheepseigenaar (of een ander aan wie het verdrag het voorrecht van beperking
toekent) zich voor de Nederlandse rechter op beperking van aansprakelijkheid beroept.’21

Japikse22 uitte in 1982 kritiek op het feit dat iedereen voor de Nederlandse rechter
een recht op beperking van aansprakelijkheid kon verkrijgen op grond van (toen nog)
het Brussels Beperkingsverdrag van 1957, ongeacht of er enige band bestond tussen
de vordering waarvoor de aansprakelijkheidsbeperking werd verzocht en de Nederland-
se rechtssfeer. Hij noemt als voorbeeld een aanvaring op volle zee tussen een onder
Libische vlag varend schip en een onder Liberiaanse vlag varend schip. Beide vlaggen-
staten zijn geen partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957. De eigenaar van
het voor 100% schuldige Libische schip dient een beperkingsverzoek in bij de Recht-
bank Rotterdam op een moment dat er nog geen procedure over de aansprakelijkheid
loopt en geen beslag in Europa is gelegd op eigendommen van de eigenaar van het
schuldige schip.

Japikse kan weinig vrede hebben met de opvatting dat het beperkingsverzoek bij de
Nederlandse rechter ingediend zou kunnen worden en dat het Brussels Beperkingsver-
drag van 1957 toepasselijk zou zijn. Japikse23 geeft het volgende commentaar:

‘Onze nationale wettekst biedt geen concreet houvast voor de uitsluiting van niet-verdrags-
partijen, doch is integendeel voldoende ruim geformuleerd om hen in het licht van art.
7 lid 1 mede te omvatten: de ‘bevoegdheid’ ex art. 740a K en de regeling van art. 740a-d

21 Japikse 1983, p. 777-780.
22 Japikse 1983, p. 777-780.
23 Japikse 1983, p. 778.
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K treden in werking ‘whenever the owner of a ship limits or seeks to limit his liability
before’ de Nederlandse rechter als ‘Court of a Contracting State’, dat wil zeggen die
bevoegdheid en regelingen zijn gegeven zodra wie ook als eigenaar van een zeeschip hier
de beperking van aansprakelijkheid wenst in te roepen.’

Japikse is geen aanhanger van de opvatting dat een ieder in Nederland een recht op
beperking kan verkrijgen. Hij stelt daarover:

‘Met zodanig resultaat kan ik weinig vrede hebben. Waarom zou elke niet-verdragspartij
het recht toekomen in Nederland de beperking van aansprakelijkheid in te roepen, ook
wanneer de desbetreffende vordering niet beheerst wordt door het verdragsregime en een
daarmee corresponderende nationale regeling, in casu art. 740 a-d K? (…) Onze wet –
en ook het Verdrag – kan niet het oogmerk toegeschreven worden om zonder meer voor
ieder ter wereld een recht op beperking van aansprakelijkheid en internationale rechtsmacht
te dien aanzien te scheppen (in art. 740 a K respectievelijk 320 Rv.). Er moet enig verband
bestaan met onze nationale en de daaraan ten grondslag liggende verdragsregeling. Men
zou dit kunnen bereiken door als vooronderstelling van die regeling aan te nemen dat de
vordering waartegen de beperking van aansprakelijkheid kan worden ingeroepen wordt
geregeerd door een recht, waarin de verdragsbeginselen zijn neergelegd. Aldus verkrijgt
het verdragsartikel 7 een aanvaardbare betekenis: wordt een vordering beheerst door het
recht van een verdragsland, dan mag ook de niet-verdragsdebiteur zich voor de verdrags-
rechter op de “benefits of this convention” beroepen. De doelstelling van uniformiteit wordt
daarmee eveneens gediend: alle Verdragslanden passen in beginsel op een aantal specifieke,
door hun recht beheerste vorderingen dezelfde maxima toe; de scheepsbelanghebbenden
weten waar zij aan toe zijn (een in de MvT op de goedkeuringswet benadrukt oogmerk),
en ook het verschijnsel van de zogenaamde “forum shopping” wordt teruggedrongen.’

Japikse is dus van oordeel dat er een grens moet worden gesteld aan het recht op het
inroepen van beperking van aansprakelijkheid op grond van het Brussels Beperkings-
verdrag van 1957. Mijns inziens is het ontbreken van een dergelijke grens inherent
aan het feit dat het Brussels Beperkingsverdrag een universeel formeel toepassings-
gebied heeft. Japikse meent dat die grens gevonden kan worden in het op de vordering
zelf toepasselijke recht.24 Men zou volgens hem alleen een beroep op het Brussels
Beperkingsverdrag van 1957 moeten toekomen indien de vordering wordt beheerst
door het recht van een verdragsstaat. Hieraan kleeft echter wel het bezwaar dat ingeval
de beperking wordt ingeroepen ten aanzien van verschillende vorderingen dat mogelijk
niet alle vorderingen door het recht van een verdragsstaat worden beheerst. Japikse
verwerpt de mogelijkheid om de bedoelde grens aan de toepassing van het verdrag

24 In het genoemde voorbeeld is sprake van een aanvaring op volle zee tussen een Libisch en een
Liberiaans schip. Japikse stelt als gezegd als criterium voor de bevoegdheid van de Nederlandse
rechter als beperkingsrechter dat de vordering waarvoor beperking wordt verzocht, wordt beheerst
door het recht van een verdragsstaat. Ter bepaling van het toepasselijke recht op de vordering uit
aanvaring stelt Japikse (Japikse 1983) op p. 780: ‘(…) voor het op de aanvaring toe te passen recht
presenteren zich hier – bij gebreke van een lex loci delicti – vooralsnog geen andere opties dan
het recht van Liberia en/of Libië; de zogenaamde verlegenheidsoplossing van Nederlands recht als
lex fori dient zich niet aan, omdat over de aanvaring hier te lande geen geding aanhangig is.’
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te verbinden aan de rechter die bevoegd is over de vordering te oordelen. Het lijkt
Japikse moeilijk verdedigbaar om te eisen dat een beperkingsverzoek moet worden
ingesteld bij de rechter waar de vordering waarvoor de aansprakelijkheid beperkt
gewenst wordt, aanhangig is gemaakt.

Hieronder zal blijken dat met de komst van het Londens Limitatieverdrag niet
de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om een oordeel te geven over een beper-
kingsverzoek wordt ingeperkt maar wel de mogelijkheden van de schuldenaar om
vervolgens het recht op beperking van aansprakelijkheid van een Nederlandse rechter
te krijgen. Door de verplichting om fonds te vormen zijn de mogelijkheden om een
recht op beperking te verwezenlijken beperkter.

2.2.2.2 Materieel toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957
Het materieel toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 blijkt
uit art. 1 van het verdrag. In lid 1 van dit artikel is gesteld dat:

‘The owner of a sea-going ship may limit his liability in accordance with Article 3 of this
Convention in respect of claims arising from any of the following occurrences, unless the
occurrence giving rise to the claim resulted from the actual fault or privity of the owner:
(a) loss of life of, or personal injury to, any person being carried in the ship, and loss of,
or damage to, any property on board the ship;
(b) loss of life of, or personal injury to, any other person, whether on land or on water,
loss of or damage to any other property or infringement of any rights caused by the act,
neglect or default of any person on board the ship for whose act, neglect or default the
owner is responsible or any person not on board the ship for whose act, neglect or default
the owner is responsible: Provided however that in regard to the act, neglect or default
of this last class of person, the owner shall only be entitled to limit his liability when the
act, neglect or default is one which occurs in the navigation or the management of the
ship or in the loading, carriage or discharge of its cargo or in the embarkation, carriage
or disembarkation of its passengers;
(c) any obligation or liability imposed by any law relating to the removal of wreck and
arising from or in connection with the raising, removal or destruction of any ship which
is sunk, stranded or abandoned (including anything which may be on board such ship)
and any obligation or liability arising out of damage caused to harbour works, basins and
navigable waterways.’

In dit artikellid wordt aangegeven voor welke vorderingen de aansprakelijkheid op
grond van het verdrag kan worden beperkt. Kort gezegd kan de aansprakelijkheid
worden beperkt voor wrakopruimingskosten25 en voor persoons- en zaakschade die
is ontstaan aan boord, bij de behandeling van het schip of bij het laden en lossen van
het schip. Het verdrag zondert enkele vorderingen van toepassing uit in art. 1 lid 4.
In dit artikellid is bepaald:

25 Verdragsstaten kunnen de genoemde vorderingen uit wrakopruimingskosten van toepassing van het
verdrag uitsluiten, zie het Protocol voor ondertekening sub 2 sub a. Nederland heeft hiervan bij
het verdrag van 1957 geen gebruik gemaakt.
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‘Nothing in this Article shall apply:
(a) to claims for salvage or to claims for contribution in general average;
(b) to claims by the Master, by members of the crew, by any servants of the owner on board
the ship or by servants of the owner whose duties are connected with the ship, including
the claims of their heirs, personal representatives or dependents, if under the law governing
the contract of service between the owner and such servants the owner is not entitled to
limit his liability in respect of such claims or if he is by such law only permitted to limit
his liability to an amount greater than that provided for in Article 3 of this Convention.’

Op grond van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 kan voor vorderingen uit
hulploon en avarij-grosse de aansprakelijkheid dus niet worden beperkt. De aansprake-
lijkheid voor vorderingen uit arbeidsovereenkomst kan niet (verder) worden beperkt
als dat ook niet mogelijk is volgens het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.

2.2.3 Inhoud van het Brussels Beperkingsverdrag 195726

In het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 verdrag wordt het recht op beperking
van aansprakelijkheid toegekend aan:
- de scheepseigenaar;27

- de bevrachter, beheerder en exploitant van het schip;28

- de kapitein en de bemanning en andere ondergeschikten van de eigenaar bevrach-
ter, beheerder en exploitant.29

De aansprakelijkheidslimieten moeten ingevolge het verdrag worden berekend aan
de hand van de tonnage van het schip en verschillen voor persoons- en zaakschade.30

26 Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 8-32; Cleton 1998, p. 23-25.
27 Art. 1 lid 1 Brussels Beperkingsverdrag1957.
28 Art. 6 lid 1 Brussels Beperkingsverdrag 1957.
29 Art. 6 lid 1 Brussels Beperkingsverdrag 1957.
30 Art. 3 van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957. Sinds het ‘Protocol amending the International

Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships of 10 October
1957 (Brussel, 21 december 1979) zijn de limieten verhoogd voor de Staten die partij zijn bij dit
protocol. Op grond van het protocol bedraagt voor een schip met een tonnage van 70.000 een
aansprakelijkheidslimiet van 4.666.900 SDR voor vorderingen uit zaakschade. Voor vorderingen
uit schade aan personen bedraagt de limiet 14.466.900 SDR. Indien een voorval zowel schade aan
zaken als aan personen heeft veroorzaakt, bedraagt de limiet in totaal 14.466.900 SDR waarvan
9.800.000 SDR is gereserveerd voor vorderingen uit schade aan personen. Het resterende bedrag
van 4.666.900 SDR wordt toegekend aan personen die zaakschade hebben gelden. Indien echter
het eerstgenoemde bedrag onvoldoende is om alle vorderingen uit schade aan personen te voldoen,
wordt het onbetaald gebleven bedrag in naar rato meedelen met de vorderingen uit zaakschade in
het tweede deel van het fonds.
‘(a) where the occurrence has only given rise to property claims an aggregate amount of 66.67
units of account for each ton of the ship’s tonnage;
(b) where the occurrence has only given rise to personal claims an aggregate amount of 206.67
units of account for each ton of the ship’s tonnage;
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De aansprakelijkheid mag niet worden beperkt indien er sprake is van ‘actual fault
or privity’.31 De verschillen in interpretatie van dit begrip ‘persoonlijke schuld’ die
in de verschillende verdragsstaten bestaan, was een van de redenen dat in 1976 een
nieuw beperkingsverdrag tot stand is gekomen. Deze reden en de overige bezwaren
die kleven aan het Brussels Beperkingsverdrag van 1957, staan centraal in de volgende
paragraaf

2.2.4 Bezwaren aan het Brussels Beperkingsverdrag van 195732

Het verdrag van Brussel van 1957 bleek in de praktijk om een aantal redenen aanlei-
ding te geven tot kritiek.33 In de eerste plaats voldeden de limitatiebedragen niet
meer doordat zij te laag werden bevonden. De snelle geldontwaarding en problemen
met omrekening van de Poincaré Goudfrank vroegen om een nieuw systeem. Naast
deze bezwaren met betrekking tot de limitatiebedragen rezen in de tweede plaats
problemen met betrekking tot het toepassingsgebied van het verdrag. Een belangrijk
punt van kritiek kwam aan de orde in de Engelse zaak Wijsmuller v. Tojo Maru34

waarin duidelijk werd wat de consequenties waren van een strikte interpretatie van
het begrip ‘in the navigation or management’, zoals beschreven in art. 1 lid 1 sub
b van het verdrag van Brussel van 1957. In deze zaak ging het om de Japanse tanker
Tojo Maru die in aanvaring was gekomen met de Italiaanse tanker Fina Italia. Als
een gevolg daarvan verrichtte Wijsmuller bergingswerkzaamheden aan de Tojo Maru
op basis van een Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement. Een duiker, Vis, die
in dienst was van de berger schoot terwijl hij zich onder water bevond, een bout in
de tank van de Tojo Maru. Deze tank was‘echter nog niet ontgast met als gevolg dat
zich een explosie voordeed die de Tojo Maru schade heeft toegebracht. De vraag
waarop antwoord moest worden gegeven, was welke aansprakelijkheden hier beperkt
kunnen worden en op welke manier. De House of Lords bepaalde dat de bergers niet
gerechtigd waren hun aansprakelijkheid te beperken omdat de handeling van de duiker
niet was geschied ‘in the management’ of aan boord van de sleepboot, zoals in art. 1
van het verdrag van Brussel van 1957 vereist is. De consequentie dat de bergers
onbeperkt aansprakelijk waren, leidde tot veel kritiek en vormde een van belangrijkste

(c) where the occurrence has given rise both to personal claims and property claims an aggregate
amount of 206.67 units of account for each ton of the ship’s tonnage, of which a first portion
amounting to 140 units of account for each ton of the ship’s tonnage shall be exclusively appro-
priated to the payment of personal claims and of which a second portion amounting to 66.67 units
of account for each ton of the ship’s tonnage shall be appropriated to the payment of property claims.
Provided however that in cases where the first portion is insufficient to pay the personal claims
in full, the unpaid balance of such claims shall rank rateably with the property claims for payment
against the second portion of the fund.’

31 Art. 1 lid 1 Brussels Beperkingsverdrag 1957. Zie hierover onder meer: Schadee en Barendsen-
Cleveringa 1966, p. 18-20.

32 PG Boek 8 BW, 1992, p. 672-673, MvT 19 769.
33 Zie onder meer: Cleton 1998, p. 31-36.
34 Bureau Wijsmuller v. Tojo Maru, House of Lords [1971] 1 Lloyd’s Rep. 341, [1972] A.C. 242.
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redenen voor het ontwerpen van een nieuw limitatieverdrag. Het toepassingsgebied
van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 deed naast de toepasselijkheid op bergers
ook vragen rijzen met betrekking tot de relatie van dit verdrag met enkele bijzondere
verdragen35 waarin voor bepaalde vorderingen een afzonderlijk beperkingsregime
wordt gecreëerd.

Behalve het toepassingsgebied van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 gaf
ook de inhoud van het verdrag aanleiding tot commentaar. Op grond van art. 1 lid 1
van het verdrag mag een persoon zijn aansprakelijkheid niet beperken indien de
schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door zijn persoonlijke schuld. Discus-
sie ontstond over de interpretatie van dit begrip persoonlijke schuld. In de oorspronke-
lijke Franse tekst stond ‘faute personelle’, wat een vertaling moest zijn van het Engelse
begrip ‘actual fault or privity’. Op grond van art. 1 lid 6 dient de vraag wie de per-
soonlijke schuld moet bewijzen, plaats te vinden naar de lex fori. Naar Engels recht
werd aangenomen dat de reder eerst moest bewijzen dat hij geen persoonlijke schuld
had voor hij een recht op beperking had, terwijl in de continentale rechtsstelsels de
schuldeiser moest bewijzen dat de reder persoonlijke schuld had voordat de aansprake-
lijkheid doorbroken kon worden. Het gebrek aan uniformiteit dat hierdoor ontstond
in combinatie met de andere genoemde bezwaren gaf aanleiding tot het maken van
een nieuw limitatieverdrag met hogere limieten en meer duidelijkheid omtrent de
voorwaarden voor doorbreking van aansprakelijkheid.36 Dit nieuwe limitatieverdrag
werd het Londens Limitatieverdrag van 1976.37

35 Bedoeld worden (1) het verdrag van Brussel van 1962 inzake de aansprakelijkheid van exploitanten
van nucleaire schepen, Trb. 1968, 90. Dit verdrag is nooit in werking getreden maar de inhoud van
het verdrag is in het Nederlandse recht overgenomen in de Wet van 24 oktober 1973, houdende
regelen inzake de wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van nucleaire schepen, Stb. 1973,
536; (2) het Verdrag van Brussel van 1969 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie, Trb. 1970, 196. Het Koninkrijk der Nederlanden is partij geworden bij
het verdrag en ook bij het protocol van 1992 bij dat verdrag. Zie ook de Wet aansprakelijkheid
olietankschepen (WAOT) Stb. 1975, 321; en (3) het verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer
van passagiers en hun bagage over zee. Het verdrag van Athene is in werking getreden op 1 april
1987 maar het Koninkrijk der Nederlanden is hierbij geen partij. De teksten van alle verdragen zijn
te vinden in International Transport Treaties.

36 Zie over de verschillen tussen het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en het Londens Limitatiever-
drag van 1976 en het daardoor ontstane belang van forumshopping: Underhill 1998, p. 82-91.

37 De tekst van het Londens Limitatieverdrag is te vinden in Trb. 1980, 23.
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2.3 Het Londens Limitatieverdrag van 197638

2.3.1 Inleiding39

2.3.1.1 Totstandkoming van het Londens Limitatieverdrag van 197640

Het Londens Limitatieverdrag (Convention on Limitation of Liability for Maritime
Claims) (LLMC) van 1976 is voorbereid door het Comité Maritime International
(CMI)41 en is tot stand gekomen bij de International Maritime Organization (IMO)
in Londen op 19 november 1976. Het Londens Limitatieverdrag is in werking getreden
op 1 december 1986. Een groot aantal staten is partij bij het verdrag.42 Het Koninkrijk
der Nederlanden is toegetreden op 15 mei 1990.43 Het verdrag is voor het Koninkrijk
der Nederlanden in werking op 1 september 1990.44 Het Londens Limitatieverdrag
van 1976 heeft op grond van art. 93 GW rechtstreekse werking45 omdat het een ieder
verbindende bepalingen bevat.46 Ondanks deze rechtstreekse werking zijn de verdrags-
bepalingen in het Nederlandse recht ook nog neergelegd in nationale wetgeving,
tegenwoordig in titel 7 van Boek 8 BW.

38 De tekst van het Londens Limitatieverdrag van 1976 is te vinden in Trb. 1980, 23. Zie ook: Inter-
national Transport Treaties.

39 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 2-32; Puttfarken, 1981, p. 20-22; Cleton 1998, p.
31-36; Hill, Maritime Law, 1998, p. 395-412; Mandaraka-Sheppard 2001, p. 877-938.

40 Traveaux preparatoires of the LLMC 1976, p. 2-32.
41 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 5-11. Het CMI had oorspronkelijk twee ontwerpen

gemaakt. Een ontwerp bestond uit een aanpassing van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957
(Mini Draft) en het andere betrof een ontwerp voor een geheel nieuw beperkingsverdrag (Maxi Draft).
Het laatste meest rigoureuze ontwerp is uiteindelijk tot verdrag geworden.

42 Zie voor de vraag wie partij zijn bij het Londens Limitatieverdrag van 1976: www.imo.org, geraad-
pleegd in december 2005.

43 De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging en de Commissie Zeehavenoverleg waren voor
ratificatie van het verdrag van 1976. De NVZV was tegen toetreding bij het verdrag van 1976. De
NVZV stelde daartoe dat door toetreding de Nederlandse economie zou kunnen worden geschaad,
terwijl een zwaarwichtig economisch belang kan zijn, dat de reders van kleine schepen, in de eerste
plaats kustvaartuigen en, in iets mindere mate ook van zeevissersvaartuigen, op een ongelegen
moment overmatig zullen worden belast door de in het bijzonder voor die vaartuigen aanzienlijke
verhoging van de aansprakelijkheid. De NVZV is van mening dat enkele verbeteringen die het
Londens limitatieverdrag bevat ten opzichte van het Brussels Beperkingsverdrag in de Nederlandse
wetgeving kunnen worden ingevoerd zonder met dat verdrag in strijd te komen. Zie: Kamerstukken
II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 674.

44 PG Boek 8 BW, 1992, p. 688 noot a.
45 PG Boek 8 BW, 1992, p. 639-640 vraag en antwoord 3, zie ook: Schultz 1992.
46 In tegenstelling tot het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 laat het Londens Limitatieverdrag de

verdragsstaten niet de keus om het verdrag pas na omzetting in nationale wetgeving te laten gelden.
Zie: Cleton 1998, p. 40.
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Bij het verdrag van 1976 is in 1996 een protocol tot stand gekomen waarbij de
limieten zijn verhoogd.47 Dit protocol van 1996 is in werking getreden op 13 mei
2004.48 Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij bij dit protocol.

2.3.1.2 Doel van het Londens Limitatieverdrag van 1976

De reden voor het ontwikkelen van het Londens Beperkingsverdrag van 1976 is
gelegen in de wens oplossingen te vinden voor de problemen waartoe het Brussels
Beperkingsverdrag van 1957 aanleiding geeft. Een belangrijk doel van de opstellers
van het Londens Limitatieverdrag van 1976 was een compromis te vinden tussen
enerzijds de wens een fonds samen te stellen van een grootte waarvoor de scheepseige-
naar zich nog tegen redelijke kosten kan verzekeren en anderzijds de wens om de
schuldeisers voldoende te kunnen compenseren.49

2.3.2 Toepassingsgebied van het Londens Limitatieverdrag van 1976

2.3.2.1 Formeel toepassingsgebied van het Londens Limitatieverdrag van 1976

Het formeel toepassingsgebied van het Londens Limitatieverdrag van 1976 blijkt uit
art. 15 lid 1 LLMC-verdrag van 1976. In dit artikellid is bepaald:50

‘This Convention shall apply whenever any person referred to in Article 1 seeks to limit
his liability before the Court of a State Party or seeks to procure the release of a ship or
other property or the discharge of any security given within the jurisdiction of any such
State. Nevertheless, each State Party may exclude wholly or partially from the application
of this Convention any person referred to in Article 1 who at the time when the rules of
this Convention are invoked before the Courts of that State does not have his habitual
residence in a State Party or does not have his principal place of business in a State Party
or any ship in relation to which the right of limitation is invoked or whose release is sought
and which does not at the time specified above fly the flag of a State Party.’

Het toekennen van een recht op limitatie is een gunst, een privilege. De gerechtigde
tot beperking is niet verplicht om gebruik te maken van zijn recht. Daarnaast geldt
dat een schuldenaar ook belang kan hebben bij het vormen van een beperkingsfonds
indien het totale bedrag van zijn schulden lager ligt dan de aansprakelijkheidslimiet.

47 De tekst van het Protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag is te vinden in Trb. 1997, 300.
Het Koninkrijk is nog geen partij bij het protocol van 1996. Cleton 1998, p. 36-38, Baughen 2004,
p. 412-413; Bulthuis 2005.

48 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het protocol van 1996: www.imo.org; geraadpleegd
in januari 2006. Van belang is dat een aantal van deze Staten het Verdrag van 1976 niet heeft
opgezegd bij het ratificeren van het protocol van 1996.

49 Griggs en Williams 1998, p. 3.
50 Het eerste artikellid is zonder enig commentaar tijdens de behandeling aangenomen; Traveaux

Preparatoires, p. 340-343; Zie: Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 685.
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Door het vormen van een beperkingsfonds kan de schuldenaar namelijk voorkomen
dat op zijn schip of schepen beslag wordt gelegd. Het Londens Limitatieverdrag is
in beginsel toepasselijk op zowel onderdanen van een verdragsstaat en schepen die
zijn geregistreerd in een verdragsstaat als op onderdanen die geen onderdaan zijn van
en schepen die niet teboek staan in een verdragsstaat. Hierop zijn echter uitzonderingen
mogelijk. Op grond van art. 15 van het Londens Limitatieverdrag, dat sterk lijkt op
art. 7 van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957, is het verdragsstaten toegestaan
het recht op beperking te onthouden aan onderdanen van niet-verdragsstaten of aan
schepen die niet zijn geregistreerd in een verdragsstaat.51 Evenals bij het verdrag
van 1957 heeft het Koninkrijk der Nederlanden geen voorbehoud gemaakt ten aanzien
van onderdanen van niet-verdragsstaten of ten aanzien van schepen die niet zijn
geregistreerd in een verdragsstaat.52 Analoog met het oordeel van de Hoge Raad
in het Sylt-arrest53 moet daaruit worden geconcludeerd dat ook het Londens Limitatie-
verdrag van 1976 een universeel formeel toepassingsgebied heeft. Nu het Koninkrijk
der Nederlanden partij is bij het Londens Limitatieverdrag zal de Nederlandse rechter
de regels van dat verdrag toepassen indien het verdrag ook materieel toepasselijk is.
Uit deze beschrijving van het formele toepassingsgebied vloeien de vervolgvragen
voort welke rechters bevoegd zijn en meer in het bijzonder wanneer de Nederlandse
rechter bevoegd is, en wat het materiële toepassingsgebied van het verdrag is. De
vraag naar de bevoegde rechter wordt in een afzonderlijk hoofdstuk54 behandeld
en het antwoord op de vraag wat het materieel toepassingsgebied van het Londens
Limitatieverdrag is, volgt hieronder.

2.3.2.2 Materieel toepassingsgebied van het Londens Limitatieverdrag van 1976

Het materieel toepassingsgebied van het Londens Limitatieverdrag van 1976 volgt
uit art. 2 en 3 LLMC 1976. In art. 2 lid 1wordt bepaald voor welke vorderingen de
aansprakelijkheid kan worden beperkt55, in art. 3 van het verdrag staat aangegeven
voor welke vorderingen de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt.

51 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 685.
52 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 685.
53 HR 28 februari 1992, S&S 1992, 61, NJ 1992, 652 m.nt. JCS onder HR 1 juli 1992, NJ 1992, 653
54 Zie hoofdstuk 6.
55 Voor de vorderingen die wel onder de LLMC 1976 vallen, wordt het limitatiebedrag in art. 6 en

7 vastgesteld. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen vorderingen van passagiers, vorderingen
uit personenschade, vorderingen uit zaakschade en vorderingen uit wrak- en ladingopruiming. Voor
de diverse vorderingen dient een afzonderlijk fonds gevormd te worden.
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Vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid kan worden beperkt56

Op grond van het Londens Limitatieverdrag kan zowel contractuele57 als buitencon-
tractuele aansprakelijkheid worden beperkt. Op grond van zowel de aanhef als lid
2 van art. 2 kan zelfs een beroep worden gedaan op de beperking van aansprakelijkheid
voor een vordering die bij wijze van verhaal in vrijwaring wordt ingesteld.58 In art.
2 van het verdrag is bepaald voor welke vorderingen de aansprakelijkheid kan worden
beperkt. De aansprakelijkheid kan op grond van het Londens Limitatieverdrag worden
beperkt voor:
- vorderingen met betrekking tot dood of letsel dan wel verlies van of schade aan

zaken in verband met de exploitatie van het schip of met hulpverleningswerkzaam-
heden, alsmede daaruit voortvloeiende schade;59

- vorderingen met betrekking tot schade voortvloeiend uit vertraging bij het vervoer
over zee van lading, passagiers of hun bagage;60

- vorderingen met betrekking tot andere schade die voortvloeit uit inbreuk op andere
dan rechten uit overeenkomst, en die ontstaat in rechtsreeks verband met de
exploitatie van het schip of hulpverleningswerkzaamheden;61

- vorderingen wegens wrakopruiming;62

- vorderingen wegens het verwijderen, vernietigen of het onschadelijk maken van
de lading van het schip;63

56 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 60-90. PG Boek 8 BW, 1992, p. 676-677; Cleton
1998, p. 57-64, Griggs en Williams 1998, p.14- 20, Hill 1998, p. 396-398; Mandaraka-Sheppard,
2001, p. 893-898.

57 Tenzij het verdrag de toepasselijkheid daarop met zoveel woorden uitsluit. Zie bijvoorbeeld art.
2 lid 1 sub c en lid 2 tweede volzin. Partijen mogen echter overeenkomen dat een beroep op
beperking is uitgesloten. Cleton 1998, p. 57-58.

58 Cleton 1998, p. 57.
59 PG Boek 8 BW, 1992, p. 659; Cleton 1998 p.58-59; Griggs en Williams 1998, p. 16-17.
60 PG Boek 8 BW, 1992, p. 659-660; Cleton 1998, p. 59; Griggs en Williams 1998, p. 17. De beperking

van aansprakelijkheid voor passagiersvorderingen blijft verder buiten beschouwing in dit proefschrift.
61 Bijvoorbeeld schade die is ontstaan doordat een schip zonder enige fysieke schade te veroorzaken

een haven blokkeert. PG Boek 8 BW, 1992, p. 660; Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 13;
Cleton 1998, p.59-60; Griggs en Williams 1998, p. 17.

62 Verdragsstaten zijn op grond van art. 18 gerechtigd de toepassing van art. 2 sub d en e voor te
behouden. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft hiervan gebruik gemaakt (Zie art. 2 van de
Goedkeuringswet (Wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 240)). Naar Nederlands recht bestaat er een
apart wrakkenfonds waardoor de wrakopruimer in de meeste gevallen meer kosten vergoed kan
krijgen dan wanneer hij mee moet delen in het zakenfonds. PG Boek 8 BW, 1992, p. 660-661; Cleton
1998, p. 60-63; Griggs en Williams 1998, p. 17-18.

63 PG Boek 8 BW, 1992, p. 661; Cleton 1998, p. 60-63. Art. 2 sub d en e omvatten in tegenstelling
tot het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 alle vorderingen ter zake van de wrak- of ladingoprui-
ming, inclusief regresvorderingen van de reder die de opruimingskosten eerst heeft betaald. Door
dit ruime toepassingsgebied van art. 2 sub d en e kan overlap ontstaan met art. 2 sub a. Indien een
verdragsstaat de toepassing van art. 2 sub d en e op grond van art. 18 heeft voorbehouden, zoals
het Koninkrijk der Nederlanden, rijst de vraag welke regeling voorgaat. Cleton is van mening dat
art. 2 sub d prevaleert boven art. 2 sub a.
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- vorderingen wegens preventieve maatregelen van een andere persoon dan de
aansprakelijke persoon.64

Het belang van forumshopping als gevolg van de verschillende uitleg van verdrags-
begrippen
Een verdragsbegrip dat niet geheel duidelijk is, dient te worden uitgelegd door ver-
dragsrechters. Een voorbeeld van een dergelijke onduidelijkheid in het Londens
Limitatieverdrag betreft de positie van de persoon die niet het hele schip maar slechts
een deel bevracht, de zogenaamde ‘slot-charterer’. Het Londens Limitatieverdrag van
1976 geeft geen antwoord op de vraag of deze persoon het bedrag van zijn maximale
aansprakelijkheid moet berekenen aan de hand van de volledige tonnage van het schip,
aan de hand van het gedeelte van de tonnage dat hij gebruikt of dat hij in het geheel
geen recht op beperking heeft.65 De uitleg van een verdrag dient op grond van art.
31 WVV66 in de eerste plaats te geschieden overeenkomstig het doel en de strekking
van het verdrag. Als aan de hand van deze regels geen duidelijkheid wordt verschaft
over de interpretatie mag gekeken worden naar onder meer de Traveaux Preparatoires
van een verdrag.67 Ondanks het bestaan van een eenvormig verdrag zoals het Londens
Limitatieverdrag en het bestaan van internationale regels voor de interpretatie van
verdragsbegrippen kan de uitleg van verdragsbegrippen per staat nog verschillen. De
verschillen in interpretatie kunnen een reden zijn om voor het indienen van een
beperkingsverzoek voor een bepaald forum te shoppen. Het is daarom interessant om
te zien hoe de Engelse rechter het LLMC interpreteert. Het recht van de bevrachter

64 Cleton 1998, p. 63-64; Griggs en Williams 1998, p. 18-19.
65 Griggs en Williams, 1998, p. 9. Griggs en Williams en Williams pleiten voor een berekening aan

de hand van de volledige tonnage. Ten aanzien van het Brussels Beslagverdrag van 1952 heeft de
Engelse rechter bepaald dat het begrip ‘charterer’ ook de slot-charterer omvat, The Tychy [ 1999]
2 Lloyd’s Law Rep (II). Het antwoord op de vraag of dit ook geldt met betrekking tot het Londens
Limitatieverdrag van 1976 is nog niet duidelijk.

66 In art. 31 WVV is bepaald: ‘1.Een verdrag moet te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig
de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp
en doel van het Verdrag.
2.Voor de uitlegging van ene verdrag omvat de context, behalve de tekst, met inbegrip van preambule
en bijlagen:
a. iedere overeenstemming die betrekking heeft op het verdrag en die bij het sluiten van het verdrag
tussen alle partijen is bereikt;
b. iedere akte opgesteld door een of meer partijen bij het sluiten van het verdrag en door de andere
partijen erkend als betrekking hebbende op het verdrag.
3.Behalve met de context dient ook rekening te worden gehouden met:
a. iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot de uitlegging
van het verdrag of de toepassing van zijn bepalingen;
b. ieder later gebruik in de toepassing van het verdrag waardoor overeenstemming van de partijen
inzake de uitlegging van het verdrag is ontstaan;
c. iedere ter zake dienende regel van volkenrecht die op de betrekkingen tussen de partijen kan
worden toegepast.
4. Een term dient in een bijzondere betekenis verstaan te worden als vaststaat, dat dit de bedoeling
van de partijen is geweest.’

67 Claringbould 1996.
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om zijn aansprakelijkheid te beperken voor vorderingen die jegens hem zijn ingesteld
door de scheepseigenaar staat centraal in de zaak CMA Djakarta/Classica Shipping.68

In Darfur-zaak69 gaat het om het omgekeerde geval. In de Darfur-zaak stelt een
tijdbevrachter de eigenaar aansprakelijk en de eigenaar wenst vervolgens zijn aanspra-
kelijkheid te beperken.

CMA Djakarta
In de CMA Djakarta/Classica Shipping-zaak70 gaat het om de vraag of en zo ja, in
hoeverre een bevrachter zijn aansprakelijkheid jegens de eigenaar van het schip mag
beperken. In deze zaak is sprake van een explosie aan boord van het containerschip
CMA Djakarta. De explosie is veroorzaakt door twee containers met bleekpoeder die
de door bevrachter in strijd met de time charterparty worden vervoerd. Tengevolge
van de explosie en de daarop volgende brand ontstaat schade aan schip en lading en
wordt hulp verleend aan het schip. De eigenaar van het schip vordert van de tijd-
bevrachter vergoeding van de schade aan het schip en betaling van de vorderingen
uit ladingschade, avarij-grosse en hulpverlening die tegen de eigenaar zijn ingesteld.
De bevrachter doet een beroep op beperking van aansprakelijkheid zoals neergelegd
in de Merchant Shipping Act. In arbitrage wordt ten voordele van de scheepseigenaar
beslist dat de bevrachters niet mogen limiteren. De Queens Bench (Steel J) is het met
de arbiters eens. Steel J leest art. 1 LLMC 1976 zo dat een bevrachter alleen mag
limiteren als hij handelt als een scheepseigenaar. De bevrachter gaat in hoger beroep.
De Court of Appeal beslist dat de bevrachter zijn aansprakelijkheid alleen kan beperken
voor de vordering uit ladingschade. De Court of Appeal bepaalt:

‘33. It therefore follows that in principle, the charterers’ appeal will fail except to the extent
that they will be entitled to limit their liability to indemnify the shipowners for the ship-
owners’ own liability for cargo claims, to the extent that that liability is discharged by
shipowners in a sum exceeding the appropriate limit. A declaration to that effect can be
made.
34. This decision will mean that a charterer’s ability to limit will depend on the type of
claim that is brought against him rather than the capacity in which he was acting when
his liability was incurred. It may be said this construction of the 1976 Convention is less
certain and less straightforward than trying to ascertain the capacity in which the charterer
is acting. I do not think, however, that that would be right. To analyse a claim is primarily
a legal task and is a familiar one to charterers, their insurers and advisers. The capacity
in which a charterer acts is primarily a factual matter which may require evidence as well
as analysis of a somewhat esoteric legal concept. It is doubtless inaccurate to say that
of all the claims that could be brought by an owner against a charterer, it will only be
liability to indemnify the shipowner in respect of cargo claims that he will be able to limit.
But I cannot at the moment easily think of any other category where limitation is likely
to apply.’

68 [2004] 1 Lloyd’s Rep. 460. Eerder anders: Aegean Sea [1998] 1 LLR 39.
69 Darfur [2004] 2 Lloyd’s Rep. 469.
70 [2004] 1 Lloyd’s Rep. 460.
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Uit de beslissing van de Court of Appeal in de CMA Djakarta zaak blijkt dat voor
de beantwoording van de vraag of een bevrachter gerechtigd is zijn aansprakelijkheid
te beperken niet van belang is of de bevrachter handelde als eigenaar. Beslissend voor
het recht van de bevrachter om zijn aansprakelijkheid te beperken is het soort vordering
waarvoor de beperking van aansprakelijkheid wordt ingeroepen. De aansprakelijkheid
kan alleen worden beperkt voor de vorderingen die zijn genoemd in art. 2 LLMC.
De zaak CMA Djakarta is niet naar de House of Lords gegaan.

Darfur
In de Darfur-zaak71 is in navolging van de CMA Djakarta-zaak bepaald dat de vraag
of er een beperkingsrecht bestaat de aard van de vordering waarvoor de aansprakelijk-
heid beperkt gewenst wordt, bepalend is. In de CMA Djakarta zaak ging het om een
vordering van de eigenaar jegens de charterer waarbij de charterer vervolgens zijn
aansprakelijkheid wenst te beperken. In de Darfur zaak gaat het om het omgekeerde
geval. De tijdbevrachter stelt de eigenaar aansprakelijk en de eigenaar wenst vervolgens
zijn aansprakelijkheid te beperken. In de Darfur-zaak gaat het om een aanvaring op
20 november 1995 op de Seine tussen de Happy Fellow en de Darfur. Als gevolg
daarvan raken beide schepen beschadigd, moet aan beide schepen hulp worden
verleend, raken bemanningsleden van de Happy Fellow gewond en leiden de lading-
belanghebbenden van de Darfur schade door ladingschade of vertragingsschade. De
eigenaar van de Darfur is Blue Nile en de time charterer van de Darfur is Baco liner.

In Frankrijk wordt 22 december 1995 een aansprakelijkheidsprocedure gestart door
verschillende schuldeisers jegens de eigenaar en de kapitein van de Darfur. In deze
procedure erkent Blue Nile dat de Darfur 100% schuld aan de aanvaring had. In
Engeland begint Baco Liner op 13 maart 1996 een procedure jegens Blue Nile om
de door de timecharterer geleden schade vergoed te krijgen. De Engelse rechter is
bevoegd op grond van een forumkeuze in de charterovereenkomst. Op 25 maart 1996
dienen Blue Nile en de kapitein van de Darfur in Engeland een verzoek in om beper-
king van aansprakelijkheid en vervolgens wordt daartoe een fonds gestort. Voor de
Queens Bench Division is de vraag aan de orde of de aansprakelijkheid voor de
vorderingen van Baco Liner kan worden beperkt. Baco Liner heeft negen verschillende
vorderingen jegens Blue Nile ingesteld. Deze vorderingen hebben betrekking op:
1. schade doordat de Darfur enkele maanden niet kon worden gebruikt;
2. kosten van opslag van de lading van de Darfur;
3. verzekeringskosten in verband met vorderingen jegens Baco Liner;
4. kosten in verband met de huur of verlies van containers;
5. schade als gevolg van vorderingen van ladingbelanghebbenden jegens Baco Liner;
6. kosten in verband met een bijdrage aan de hulpverleningskosten;
7. extra kosten in verband met de huur van een vervangend schip;

71 Darfur [2004] 2 Lloyd’s Rep. 469.
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8. winstderving in de periode tussen de aanvaring en de dag dat het vervangende
schip kon worden gebruikt;

9. kosten in verband met de tijd die aan de aanvaringszaak is gespendeerd.

De Queens Bench stelt in de eerste plaats dat inmiddels vaststaat dat de eerste vorde-
ring niet voor beperking vatbaar maar de vijfde en de zesde vordering wel. Voorts
wordt bepaald dat duidelijk is dat de overgebleven vorderingen niet onder art. 2 lid 1
sub c LLMC vallen. De zaak concentreert zich daarom op de vraag of de aansprake-
lijkheid voor de overgebleven vorderingen kan worden beperkt omdat ze vallen onder
art. 2 lid 1 sub f LLMC. De Queens Bench oordeelt dat de eigenaar van de Darfur
zijn aansprakelijkheid jegens de tijdbevrachter voor de betreffende vorderingen niet
kan beperken voorzover zij betreffen schade die het gevolg is van schade aan het eigen
schip. Daartoe wordt gesteld:

‘35. For the moment it is sufficient to hold that, in my judgment, having regard to the
decision discussed above, insofar as the heads of claim are consequential upon damage
to the “Darfur”, her Owners are not entitled to limit their liability in respect of them. For
this purpose, it matters not, as suggested by the owners, that it is owners who are seeking
to limit against claims brought by charterers rather than, as in CMA, the other way round.
The issue turns on the scope of the claims that are subject to limitation and not the class
of persons entitled to limit.’

Uit de Darfur-zaak volgt dat ook ingeval de eigenaar door zijn tijdbevrachter wordt
aangesproken het antwoord op de vraag of de aansprakelijkheid kan worden beperkt,
afhangt van de vraag of het gaat om vorderingen als bedoeld in art. 2 LLMC.

De CMA Djakarta en de Darfur zaak laten zien dat tussen staten die partij zijn
bij een zelfde verdrag nog steeds rechtsverscheidenheid kan bestaan omdat de verdrags-
termen uiteindelijk moeten worden uitgelegd door nationale rechters.

Vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt
In art. 3 LLMC 1976 worden enkele vorderingen van toepassing van het verdrag
uitgesloten.72 Voor deze vorderingen kan de aansprakelijkheid dus niet op grond
van het Londens Limitatieverdrag worden beperkt. In art. 3 is gesteld:

‘The rules of this Convention shall not apply to:
(a) claims for salvage or contribution in general average;73

(b) claims for oil pollution damage within the meaning of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, dated 29 November 1969 or of any amendment
or Protocol thereto which is in force;74

72 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 91-120; Griggs en Williams 1998, p. 21-24; Hill
1998, p. 399-400; Mandaraka-Sheppard 2001, p. 898-902.

73 Cleton 1998, p. 66-67.
74 Cleton 1998, p. 68-70.
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(c) claims subject to any international convention or national legislation governing or
prohibiting limitation of liability for nuclear damage;75

(d) claims against the shipowner of a nuclear ship for nuclear damage;76

(e) claims by servants of the shipowner or salvor whose duties are connected with the ship
or the salvage operations, including claims of their heirs, dependants or other persons
entitled to make such claims, if under the law governing the contract of service between
the shipowner or salvor and such servants the shipowner or salvor is not entitled to limit
his liability in respect of such claims, or if he is by such law only permitted to limit his
liability to an amount greater than that provided for in Article 6.77’

Voor deze van de toepassing van het verdrag uitgezonderde vorderingen hangt de
vraag of de aansprakelijkheid daarvoor beperkt kan worden af van wat daarvoor in
andere verdragen of in een nationaal recht is geregeld. De aansprakelijkheid voor
vorderingen uit hulpverlening en avarij-grosse kunnen in het geheel niet worden
beperkt omdat de scheepseigenaar bij beide juist gebaat is. Het toekennen van een
recht op beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van vorderingen uit hulpverlening
of avarij-grosse zou dus in strijd komen met andere ‘public policies’. In het verdrag
is niet bepaald dat de aansprakelijkheid voor vorderingen van ondergeschikten in het
geheel niet kan worden beperkt. De aansprakelijkheid mag alleen niet verder worden
beperkt dan is toegestaan ingevolge het op de arbeidsverhouding toepasselijke recht.78

75 Kernschade kan zich binnen de zeescheepvaart op twee verschillede wijzen voordoen. In de eerste
plaats kan schade veroorzaakt worden nucleaire stoffen die als lading aan boord van een schip worden
vervoerd. In de tweede plaats kan schade worden veroorzaakt door een schip dat door middel van
kernstof wordt aangedreven. Voor de eerstgenoemde situatie zijn verschillende verdragen voor het
Koninkrijk der Nederlanden van toepassing waarin de aansprakelijkheid van de exploitant van de
kerninstallatie waaruit de kernstof afkomstig is. In de LLMC is bepaald dat deze limieten in plaats
van de veel lagere limieten uit de LLMC van toepassing zijn op kernschade. De betreffende verdragen
zijn: de Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960, as
amended by the Additional Protocol of 28th January 1964 (Trb. 1961, 27; 1964, 175 ) and by the
Protocol of 16th November 1982, (Trb. 1983, 80); Protocol, Paris, 12 February 2004 (nog niet in
werking); de Convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris Convention of 29 July 1960
on third Party liability in the field of nuclear energy, as amended by the Additional Protocol of 28
January 1964, (Trb. 1964, 179) and by the Protocol of 16 November 1982, Protocol, Paris, 12
February 2004 (nog niet in werking); Joint Protocol relating to the application of the Vienna
Convention and the Paris Convention, Wenen, 21 september 1988 (Trb. 1988, 160). Zie de Wet
aansprakelijkheid kernongevallen, Stb. 1979, 225, zie ook Stb. 1997, 577. Zie voor de tekst van
alle verdragen: International transport Treaties. Cleton 1998, p. 70-71.

76 Voor nucleaire schepen is weliswaar een verdrag (Verdrag van Brussel van 1962 inzake de aansprake-
lijkheid van exploitanten van nucleaire schepen)ontworpen maar dat is nooit in werking getreden.
De op dit verdrag gebaseerde Nederlandse wet (Wet van 24 oktober 1973, Stb. 1973, 536, houdende
regels inzake de wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten van nucelaire schepen) is wel in
werking getreden op 17 december 1973. Deze wet is gewijzigd bij de wetten van 26 juni 1991,
Stb. 373, 28 januari 1999, Stb. 30, 13 mei 2004, Stb. 215. Cleton 1998, p. 70-71.

77 Cleton 1998, p. 71-72.
78 Mandaraka-Sheppard 2001, p. 900. Volgens Mandaraka-Sheppard zondert art. 3 sub e LLMC 1976

de aansprakelijkheid uit arbeidsovereenkomst niet per se uit van het recht op beperking. Zij stelt
dat het op de arbeidsverhouding toepasselijke recht bepaalt of de aansprakelijkheid beperkt kan
worden. Mandaraka-Sheppard pleit hier dus voor toepassing van de lex causae in plaats van de lex
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Voor de beantwoording van de vraag in hoeverre de aansprakelijkheid voor olievervui-
ling beperkt kan worden, is het noodzakelijk de verhouding helder te maken tussen
het Londens Limitatieverdrag enerzijds en het CLC-verdrag en anderzijds. Deze
verhouding wordt hieronder nog uitgebreid geanalyseerd.79

Artikel 18 beperking van aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten
In art. 1 lid 18 is bepaald:

‘Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession,
reserve the right to exclude the application of Article 2 paragraph 1(d) and (e). No other
reservations shall be admissible to the substantive provisions of this Convention.’

In beginsel vallen vorderingen uit wrak- en ladingopruimingskosten als bedoeld in
art. 2 lid 1 sub d en e in het zakenfonds. Op grond van art. 18 LLMC mogen verdrags-
staten de toepassing van art. 2 lid 1 sub d en e echter van toepassing uitsluiten. Indien
een verdragsstaat van deze mogelijkheid gebruik maakt, gelden voor deze verdragsstaat
de internationaal eenvormige regels uit het verdrag dus niet voor de beperking van
aansprakelijkheid voor wrak en ladingopruimingskosten. In beginsel is de aansprake-
lijkheid voor deze vorderingen dan onbeperkt. Een staat die gebruik heeft gemaakt
van het voorbehoud kan echter in zijn nationale wetgeving alsnog een recht op
beperking van aansprakelijkheid voor deze vorderingen bieden. De vraag of deze
nationale regeling toepasselijk is, dient te worden beantwoord aan de hand van de
conflictregels van de forumstaat.

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
de toepasselijkheid van het Londens Limitatieverdrag op wrak- en ladingopruimings-
kosten voor te behouden. De Nederlandse wetgever heeft vervolgens in art. 755 lid
1 sub c van Boek 8 BW een eigen regeling getroffen voor de beperking van aansprake-
lijkheid voor opruimingskosten.80 Indien ten overstaan van een Nederlandse rechter
een beroep wordt gedaan op beperking van aansprakelijkheid voor wrak- of ladingop-
ruimingskosten gelden geen internationaal eenvormige regels als gevolg van het voor-
behoud 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

fori als het toepasselijke recht op de beperking van aansprakelijkheid bij gebreke van eenvormig
recht. Cleton (Cleton 1998, p. 72) stelt dat art. 3 sub e LLMC alleen gevallen betreft, waarin de
wet die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is (de lex causae) geen of alleen een hogere
beperking van aansprakelijkheid dan het verdrag toestaat. Hij stelt dat de lex fori dus niet mag worden
toegepast. Cleton stelt voorts dat uit art. 753 van Boek 8 BW niet duidelijk blijkt dat een beroep
op limitatie van de aansprakelijkheid van deze vorderingen naar Nederlands recht niet zou zijn
toegestaan. Een duidelijker afwijzing van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen van
ondergeschikten en hun rechthebbenden was naar zijn mening op zijn plaats geweest. Zie ook Schadee
en Barendsen-Cleveringa 1966, noot 109.

79 Zie paragraaf 4.3.
80 In art. 755 lid 1 sub c van Boek 8 BW worden de limieten van aansprakelijkheid voor deze vorderin-

gen aangegeven. Ten aanzien van een schip met een tonnage van 70.000 geldt een gelimiteerde
aansprakelijkheid voor wrak- en ladingopruimingskosten van 10.468.042 SDR.
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verzoek om beperking van aansprakelijkheid. Hoe deze Nederlandse conflictregels
luiden, komt hieronder aan de orde in een afzonderlijk hoofdstuk.81 Als die conflict-
regels verwijzen naar Nederlands recht dient de schuldenaar een apart wrakkenfonds
in te stellen alvorens hij gerechtigd is zijn aansprakelijkheid voor de opruimingskosten
te beperken.

Het is mijns inziens terecht dat verdragsstaten de mogelijkheid hebben om de
kosten van wrak- en ladingopruiming 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. Het opruimen door de staat van een wrak voor de Nederlandse kust
is, gezien het drukke scheepvaartverkeer, in het algemene scheepvaartbelang en dient
daarnaast ter bescherming van het milieu. Dergelijke mogelijk schadebeperkende
maatregelen moeten niet worden gedestimuleerd 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.

2.3.3 Inhoud van het Londens Limitatieverdrag van 197682

2.3.3.1 Wie kunnen een beroep doen op de beperking van aansprakelijkheid?83

In art. 1 is bepaald wie een beroep kunnen doen op beperking van hun aansprakelijk-
heid. In dit artikel is neergelegd:

‘Persons entitled to limit liability
1. Shipowners and salvors, as hereinafter defined, may limit their liability in accordance
with the rules of this Convention for claims set out in Article 2.
2. The term “shipowner” shall mean the owner, charterer, manager and operator of a
seagoing ship.
3. Salvor shall mean any person rendering services in direct connexion with salvage
operations. Salvage operations shall also include operations referred to in Article 2,
paragraph 1(d), (e) and (f).
4. If any claims set out in Article 2 are made against any person for whose act, neglect
or default the shipowner or salvor is responsible, such person shall be entitled to avail
himself of the limitation of liability provided for in this Convention.

81 Zie hoofdstuk 8.
82 Zie PG Boek 8 BW, 1992, p. 675-686. MvT 19 769.
83 Comité Maritime International, Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 33-59; Cleton 1998,

51-57; Griggs en Williams 1998, p. 7-14; Hill 1998, p. 395-396.
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5. In this Convention the liability of a shipowner shall include liability in an action brought
against the vessel itself.
6. An insurer of liability for claims subject to limitation in accordance with the rules of
this Convention shall be entitled to the benefits of this Convention to the same extent as
the assured himself.
7. The act of invoking limitation of liability shall not constitute an admission of liability.’

Uit dit artikel blijkt welke personen gerechtigd zijn hun aansprakelijkheid te beperken.
Dit zijn de:
- scheepseigenaar;
- bevrachter;
- huurder;
- andere gebruiker van het schip met in begrip van degene in wiens handen de

exploitatie van het schip is gelegd;84

- hulpverlener;85

- iedere persoon voor wiens handelen of nalaten een van de vijf bovengenoemde
personen aansprakelijk is, zoals de kapitein;

- verzekeraar van bovengenoemde personen;86

De groep van personen die op grond van het Londens Limitatieverdrag hun aansprake-
lijkheid kunnen beperken, is aanmerkelijk groter dan ingevolge het Brussels Beper-
kingsverdrag van 1957. De uitbreiding van het recht op limitatie tot de hulpverlener
van het schip is van groot belang en is een reactie op de eerdergenoemde uitspraak
van de House of Lords in het Tojo Maru-arrest.87 Behalve de verzekeraar kunnen
de andere tot limitatie gerechtigde personen hun aansprakelijkheid ook beperken voor
personen voor wiens handeling, onachtzaamheid of nalatigheid zij in beginsel aanspra-
kelijk zijn.88 Art. 1 lid 4 biedt een beperkingsrecht aan de genoemde personen indien
hun fout kwalitatief toe te rekenen is aan de scheepseigenaar. Zelfstandige hulpperso-
nen kunnen hun aansprakelijkheid beperken op grond van het verdrag voorzover de
opdrachtgever voor hun fouten aansprakelijk is. Het antwoord op de vraag of de

84 Bijvoorbeeld een manager die zorgt voor de exploitatie van het schip en het in dienst nemen van
bemanning. Cleton 1998, p. 52-53.

85 Cleton 1998, p. 53-54.
86 Cleton 1998, p. 56-57.
87 [1971] 1 Lloyd’s Law Rep. 341.
88 Zie voor het recht van de opdrachtgever op beperking van zijn aansprakelijkheid voor een fout van

een door hem als zelfstandige hulppersoon ingeschakelde stuwadoor: HR 11 mei 2001, S&S 2001,
1; NJ 2001, 631 m.nt. K.F. Haak (Vine, Ormond, Global Ling/Gigant I). In dit arrest is bepaald
dat er geen verdere kwalitatieve aansprakelijkheid (op grond van art. 6:171 BW) van de opdrachtgever
bestaat dan de (beperkte) aansprakelijkheid van haar hulppersoon. Zie over dit arrest: Van der Wiel
2001. Voor de beperking van aansprakelijkheid van de stuwadoor voor schade door gevaarlijke stoffen
staat overigens een afzonderlijke regeling in het vijfde lid van art. 624 van Boek 8 BW.
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opdrachtgever aansprakelijk is, wordt bepaald door het recht dat toepasselijk is op
de vordering.89

2.3.3.2 Geen beroep op beperking90

In art. 4 van het verdrag is gesteld:

‘A person liable shall not be entitled to limit his liability if it is proved that the loss resulted
from his personal act or omission, committed with the intent to cause such loss, or recklessly
and with knowledge that such loss would probably result.’91

In het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 kon de aansprakelijkheid worden door-
broken indien sprake was van ‘actual fault or privity’. In het common law systeem
werd dit vrij snel aangenomen waardoor de scheepseigenaar relatief snel onbeperkt
aansprakelijk was. Onder het Londens limitatieverdrag is doorbreking bijna onmogelijk
gemaakt omdat daarvoor nu sprake moet zijn geweest van een handelen of nalaten
met ‘the intent to cause such loss, or recklessly and with knowledge that such loss
would probably result’, oftwel met de opzet die schade te veroorzaken hetzij roekeloos
en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.92 De
Nederlandse rechter93 heeft in wegvervoerzaken hieraan een interpretatie gegeven
die doorbreking zeer moeilijk maakt. De Hoge Raad heeft namelijk in de zogenaamde
‘5 januari-arresten’ met betrekking tot het CMR-verdrag gesteld:

‘Van gedrag, dat als roekeloos en met de wetenschap dat de schade er waarschijnlijk uit
zou voortvloeien moet worden aangemerkt, is sprake, wanneer degene die zich aldus
gedraagt het aan de gedraging verbonden gevaar kent en zich ervan bewust is dat de kans
dat het gevaar zich zal verwezenlijken aanzienlijk groter is dan de kans dat dit niet zal
gebeuren, maar zich door dit een en ander niet van dit gedrag laat weerhouden.’

Deze uitleg is in de rechtspraak inmiddels ook toegepast op het zeevervoer.94

89 Zie voor de regeling van de kwalitatieve aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen in het
Nederlandse recht art. 171 van Boek 6 BW. Zie hierover: Lubach 2005.

90 Comité Maritime International, Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 121-135; Boek 8 BW,
1992. p. 679-680; Griggs en Williams 1998, p. 24-31; Hill 1998, p. 400-403; Mandaraka-Sheppard
2001, p. 905-929.

91 In art. 754 van Boek 8 BW is deze bepaling als volgt vertaald: ‘Niemand is gerechtigd zijn aanspra-
kelijkheid te beperken, indien bewezen is dat de schade is ontstaan door zijn eigen handeling of
nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken hetzij roekeloos en met de weten-
schap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.’

92 Art. 8:754 BW.
93 HR 5 januari 2001, S&S 2001, 61 en 62 en NJ 2001, 391 en 2001, 392 (Overbeek/Cigna) en (Van

der Graaf/Philip Morris) m.nt. K.F. Haak. Zie ook: HR 22 februari 2002, S&S 2002, 94 (De
Jong&Grauss/The West of England Shipowners Mutual Insurance Association); HR 11 oktober 2002,
S&S 2003, 61 (K Line).

94 Hof Den Haag 13 maart 2001, S&S 2002, 82 (Quo Vadis).
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2.3.3.3 De berekening van de limitatiefondsen95

Het Londens Limitatieverdrag beperkt de maximumaansprakelijkheid voor maritieme
vorderingen. Om zijn aansprakelijkheid op grond van het Londens Limitatieverdrag
te kunnen beperken, dient de aansprakelijke persoon een fonds of verschillende fondsen
samen te stellen met een grootte gelijk aan het bedrag van zijn gelimiteerde aansprake-
lijkheid. Naar Nederlands recht kunnen er op grond van het Londens Limitatieverdrag
vier verschillende fondsen worden gevormd: het personenfonds, het zakenfonds, het
wrakkenfonds en het passagiersfonds. De maxima worden bepaald in art. 6 en 7 van
het Londens Limitatieverdrag van 1976. De hoogte van de limiet hangt zowel af van
de soort vordering als van de tonnage van het schip.96

2.4 Protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag97

Op 13 mei 2004 is een protocol uit 1996 bij het Londens Limitatieverdrag in werking
getreden. Het Koninkrijk der Nederlanden is (nog) geen partij bij dit protocol. Het
feit dat het Koninkrijk der Nederlanden nog geen partij is bij het protocol van 1996
bij het Londens Limitatieverdrag maakt van Nederland een aantrekkelijk forum voor
een aansprakelijke scheepseigenaar om de beperking van aansprakelijkheid te verzoe-
ken. Indien het Koninkrijk der Nederlanden toetreedt bij het protocol van 1996 en
het Londens Limitatieverdrag van 1976 opzegt, zal de Nederlandse rechter de nieuwe
regeling toepassen op verzoeken tot beperking van aansprakelijkheid, ongeacht de
nationaliteit van de verzoeker of het land van registratie van het betrokken schip.
Indien de forumstaat echter het Londens Limitatieverdrag van 1976 niet opzegt en
het betrokken schip is geregistreerd in een staat die wel partij is bij het Londens
Limitatieverdrag van 1976 maar geen partij is bij het protocol van 1996, dan zal de
rechter de aansprakelijk gestelde persoon toe moeten staan te limiteren overeenkomstig
de (lagere) limieten van het Londens Limitatieverdrag van 1976. Deze regels vloeien
voort uit art. 30 lid 3 en 4 van het Weens Verdragenverdrag.98

95 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 138-259; PG Boek 8 BW, 1992, p. 680-683. Griggs
en Williams 1998, p. 34-45; Hill 1998, p. 403-406.

96 Met betrekking tot vorderingen ter zake van dood of letsel, geldt voor een schip met een tonnage
van 70.000 een maximumaansprakelijkheid van 20.572.917 SDR. De maximumaansprakelijkheid
van de scheepseigenaar voor passagiersvorderingen wordt berekend door het aantal passagiers dat
het schip gerechtigd is te vervoeren, te vermenigvuldigen met 46.666 SDR. De maximumaansprake-
lijkheid kan echter niet meer bedragen dan 25 miljoen SDR. Voor vorderingen uit zaakschade geldt
voor een schip met een tonnage van 70.000 een gelimiteerde aansprakelijkheid van 15.093.090 SDR.

97 Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 19
November 1976, London, 2 May 1996; Griggs en Williams 1998, p. 69-73; Cleton 1998, p. 36-37
en 98-99; Van der Wiel 2004, p. 274-277; Bulthuis 2005.

98 Denemarken heeft dienovereenkomstig bij het protocol van 1996 de volgende verklaring afgegeven:
‘In Act Nr. 228 of 21 April 1999, implementing the Protocol of 1996 to amend the Convention on
Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, Denmark has made use of the provision in Article
15, paragraph 1, of the said convention, on the application of the Convention. Consequently, if a



360 2 – Algemene beperkingsverdragen

Het protocol van 1996 heeft enkele gebreken van het Londens Limitatieverdrag van
1976 verholpen.99 De verbeteringen die door het protocol van 1996 worden gemaakt
zijn:
- de limieten zijn aanzienlijk verhoogd;100

- een systeem om de limieten snel te kunnen wijzigen, is ingevoerd;101

- de passagiersclaims zijn hervormd;102

- bepalingen zijn ingevoerd ter verduidelijking van verhouding met andere verdra-
gen:
a. het begrip hulploon is uitgebreid met de vorderingen die betrekking hebben
op de ‘special compensation’ als bedoeld in art. 14 van het Bergingsverdrag van
1989 met als gevolg dat deze vorderingen ook van beperking zijn uitgesloten;103

b. de mogelijkheid is voor staten ingevoerd om vorderingen onder het HNS-verdrag
buiten het Londens Limitatieverdrag van 1996 te houden.104

Naast het feit dat het protocol van 1996 enkele verbeteringen maakt ten opzichte van
het Londens limitatieverdrag van 1976, maakt het protocol de zaak echter ook com-

person, who has his habitual residence or principal place of business in a State Party to the
Convention of 1976, but not to the Protocol of 1996, seeks to limit his liablity before a Court in
Denmark during the period where Denmark is both a State Party to the Convention of 1976 and
the Protocol of 1996, Denmark will accept limitation of liability according to the Convention of
1976. For other persons seeking to limit liability, Denmark will apply the limitation of the Protocol
of 1996.’

99 B. Soyer, Limitation of Shipowner’s Liability, the 1976 Limitation Convention and Aspects of the
1996 Protocol, 1997, p. 59-65.

100 De gelimiteerde aansprakelijkheid voor vorderingen uit dood of letsel voor een schip met een tonnage
van 70.000 bedraagt 48.398.600 SDR. Voor passagiersvorderingen bedraagt de gelimiteerde aanspra-
kelijkheid 175.000 SDR vermenigvuldigd met het aantal passagiers dat het schip volgens zijn
certificaat gerechtigd is te vervoeren. Ten aanzien van de aansprakelijkheid voor passagiersvorderin-
gen is geen plafond meer opgenomen. Voor vorderingen uit zaakschade bedraagt in geval van een
schip met een tonnage van 70.000 de gelimiteerde aansprakelijkheid 24.199.300 SDR.

101 Art. 8 van het protocol van 1996.
102 In art. 4 van het protocol van 1996 is bepaald: ‘Article 7, paragraph 1 of the Convention is replaced

by the following text:
1. In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to pas-
sengers of a ship, the limit of liability of the shipowner thereof shall be an amount of 175,000 Units
of Account multiplied by the number of passengers which the ship is authorized to carry according
to the ship’s certificate.’

103 In art. 2 van het protocol van 1996 is bepaald dat art. 3 sub a gewijzigd is in: ‘(a) claims for salvage,
including, if applicable, any claim for special compensation under Article 14 of the International
Convention on Salvage 1989, as amended, or contribution in general average;’

104 In art. 7 van het protocol van 1996 is bepaald dat art. 18 lid 1 als volgt wordt gewijzigd:
‘1. Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, or at
any time thereafter, reserve the right:
(a) to exclude the application of Article 2, paragraphs 1(d) and (e);
(b) to exclude claims for damage within the meaning of the International Convention on Liability
and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Sub-
stances by Sea, 1996 or of any amendment or protocol thereto.
No other reservations shall be admissible to the substantive provisions of this Convention.’
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plexer. Dit is een gevolg van het feit dat het protocol van 1996 extra mogelijkheden
biedt tot het maken van afwijkingen in het nationale recht van verdragsstaten. In art.
6 van het protocol wordt bijvoorbeeld een art. 3bis aan art. 15 van het verdrag van
1976 toegevoegd inhoudende dat verdragsstaten in hun nationale recht hogere limieten
mogen vaststellen voor passagiersclaims dan in het verdrag.105 Een dergelijke bepa-
ling vergroot de aantrekkelijkheid van forumshopping.

2.5 Conclusie ten aanzien van de algemene beperkingsverdragen

Uit de analyse van het toepassingsgebied en de inhoud van het Brussels Beperkingsver-
drag van 1957 en het Londens Limitatieverdrag van 1976 blijkt dat ondanks het
bestaan van eenvormige algemene beperkingsverdragen het antwoord op de vraag
welke rechter bevoegd is ten aanzien van een verzoek om beperking van aansprakelijk-
heid van groot belang is en dat het belang van deze vraag sinds het inwerkingtreden
van het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag zelfs nog groter is gewor-
den. Het belang van de vraag welke rechter bevoegd is, heeft drie oorzaken. In de
eerste plaats is dat het feit dat 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 geven tengevolge van de noodzaak om bepaalde verdrags-
begrippen uit te leggen. Ten derde zijn ook tussen de staten die partij zijn bij het
Londens Limitatieverdrag verschillen blijven bestaan tengevolge van de mogelijkheid
om de toepassing van het verdrag op wrak- en ladingopruimingskosten uit te sluiten.

105 Lid 3 bis van art. 15 luidt: ‘Notwithstanding the limit of liability prescribed in paragraph 1 of Article
7, a State Party may regulate by specific provisions of national law the system of liability to be
applied to claims for loss of life or personal injury to passengers of a ship, provided that the limit
of liability is not lower than that prescribed in paragraph 1 of Article 7. A State Party which makes
use of the option provided for in this paragraph shall inform the Secretary-General of the limits
of liability adopted or of the fact that there are none.’ De beperking van aansprakelijkheid voor
passagiersvorderingen wordt in dit proefschrift niet behandeld.





3 Bijzondere beperkingsverdragen

3.1 Beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling

3.1.1 De International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
(CLC)1

In 1969 is naar aanleiding van de ramp met de Torrey Canyon onder auspiciën van
de IMO de ‘International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage’
(CLC) tot stand gekomen.2 Nederland is partij geworden bij dit verdrag en is eveneens
partij bij het bijbehorende protocol van 1992.3 De regeling is voor Nederland neer-
gelegd in de Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen.4 Het toepassingsgebied en de
inhoud van de aansprakelijkheidsregeling uit de CLC zijn reeds besproken in het deel
betreffende aanvaring en onrechtmatige daad.5 Het geografisch toepassingsgebied
van de CLC 1992 is ten opzichte van de CLC 1969 uitgebreid van alleen de territoriale
wateren van verdragsstaten naar de territoriale wateren en de EEZ van verdragsstaten.
De CLC is dus niet van toepassing op olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van
verdragsstaten en olievervuiling in de territoriale wateren van niet-verdragsstaten. De
CLC biedt in art. IX het recht op beperking alleen aan de scheepseigenaar. Dit laatste
is logisch omdat de aansprakelijkheid ook naar hem wordt gekanaliseerd. In art. V
lid 1 CLC is bepaald hoe groot de maximumaansprakelijkheid van de scheepseigenaar
is voor olievervuiling. De limieten uit de CLC 1992 liggen aanmerkelijk hoger dan
de limieten uit de CLC 1969.6 De limieten uit de CLC van 1992 zijn per 1 november
2003 nog weer verhoogd door amendementen uit 2000.7

1 Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
of 29 November 1969, Londen, 27 november 1992. Zie voor de tekst van het verdrag International
Transport Treaties. Zie over de CLC onder meer: De la Rue en Anderson, 1998; Anderson en De
la Rue 2001, p. 1-60; Bierbooms en Brans 1993, p. 8591; Baughen, 2004, p. 335-341.

2 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het CLC-verdrag van 1969 zijn: www.imo.org;
geraadpleegd in januari 2006.

3 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het CLC-verdrag van 1992 zijn: www.imo.org;
geraadpleegd in januari 2006.

4 Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen. Stb. 1975, 321 laatstelijk gewijzigd bij wet van 4 september
1996, Stb. 1996, 461, inwerkingtreding van wijziging per 15 november 1997, Stb. 1997, 167.

5 Zie paragraaf 2.2 van deel II.
6 De limieten uit de CLC 1969 bedragen 2000 goudfrank per ton met een maximum van 210 miljoen

goudfrank. Bij het protocol van 1976 zijn de limieten verhoogd naar 133 SDR per ton met een
maximum van 14 miljoen SDR.

7 De limiet uit de CLC 1992 voor een schip met een tonnage van 70.000 bedraagt 45.524.369 SDR.
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3.1.2 De International Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage (IOPC Fonds-verdrag) van 19928

Het IOPC Fonds-verdrag heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt het
compensatie voor slachtoffers van olievervuiling van wie de schade nog niet volledig
vergoed is door de CLC. De noodzaak hiertoe kan zich voordoen indien de schade
groter is dan het bedrag van de maximale aansprakelijkheid onder de CLC, of wanneer
de eigenaar financieel niet draagkrachtig genoeg is of indien de scheepseigenaar een
beroep kan doen op een van de uitzonderingsgronden in de CLC. In de tweede plaats
geeft het Fonds een (deel) vergoeding aan scheepseigenaren die aansprakelijk zijn
op grond van de CLC.

Het IOPC Fonds-verdrag heeft hetzelfde toepassingsgebied als de CLC. De
vorderingen waarvoor een beroep kan worden gedaan op het Fonds zijn dezelfde als
de vorderingen bedoeld in de CLC 1992. Het IOPC Fonds wordt gevormd door
bijdragen van de personen die via de zee olie importeren in een verdragsstaat. Alle
slachtoffers van schade door olievervuiling als bedoeld in het verdrag kunnen een
beroep doen op het fonds. Geen recht bestaat op een bijdrage uit het fonds indien:9

- de olievervuiling het gevolg is van een oorlogshandeling of afkomstig is van een
oorlogsschip;

- de verzoeker niet kan bewijzen dat de schade het gevolg is van een incident met
een of meer schepen;

- de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een handelen of nalaten van
het slachtoffer zelf met het doel schade te veroorzaken. Deze uitzondering geldt
niet ten aanzien van kosten van preventieve maatregelen;

- De scheepseigenaar niet aansprakelijk is op grond van art. III lid 3 CLC 1992.

Het bedrag dat het Fonds uitkeert is beperkt tot een bepaald maximum.10 De amende-
menten van 2000 hebben deze limieten verhoogd ten opzichte van de limieten uit
het protocol van 1992. De maxima zijn inclusief het bedrag dat betaald moet worden
op grond van de CLC. Sinds 1 november 2003 bedraagt de limiet 203 miljoen SDR
per incident. Als echter drie staten die bijdragen aan het Fonds meer dan 600 miljoen
ton olie per jaar ontvangen, wordt de limiet verhoogd naar 300.740.000 SDR. Op
16 mei 2003 is een protocol aangenomen waarin een derde vergoedingsmogelijkheid
voor schade door olievervuiling wordt gecreëerd. Het protocol 2003 is in werking

8 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. Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het IOPC Fonds verdrag: www.imo.org; geraad-
pleegd in januari 2006. Het IOPC Fonds verdrag is in de Nederlandse wet geimplementeerd in de
Wet Schadefonds olietankschepen, Stb. 1996, 462 laatstelijk gewijzigd als in Stb. 2005, 286.

9 Art. IV lid 2 en 3 IOPC Fonds verdrag.
10 Art. IV lid 4 IOPC Fonds verdrag.
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getreden op 3 maart 2005. Nederland is partij bij dit protocol.11 Als het protocol
van toepassing is, bedraagt de totale schadevergoeding maximaal 750 miljoen SDR.

3.1.3 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,
2001 (Bunkers-verdrag)12

Het Bunkers-verdrag13 is in 2001 gesloten maar is nog niet in werking getreden.
Het Bunkers-verdrag heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door de brandstofolie van een schip. Het Bunkers-verdrag geeft voor de
beperking van aansprakelijkheid niet een afzonderlijke regel maar verwijst hiervoor
naar de toepasselijke compensatieregelingen uit nationaal of international recht.14

De eventuele inwerkingtreding van het Bunkers-verdrag zal dus het beperkingsregime
voor schade door bunkerolievervuiling niet wijzigen. De situatie waarin de beperking
van aansprakelijkheid voor olievervuiling veroorzaakt door de brandstof van een
olietanker onder de CLC valt en de beperking van aansprakelijkheid voor schade door
bunkerolie afkomstig van een ander schip wordt beheerst door het toepasselijke
algemene limitatieverdrag, blijft dus bestaan.

3.1.4 De Oil Pollution Act (OPA)

De Verenigde Staten van Amerika zijn geen partij bij de CLC maar kennen in plaats
daarvan een eigen regeling die is neergelegd in de Oil Pollution Act (OPA) van
1990.15 De OPA is ontstaan als reactie op het incident met de Exxon Valdez op 24
maart 1989 in Alaska. De OPA is toepasselijk op olievervuiling die is veroorzaakt
of dreigt te worden veroorzaakt door een schip of installatie en die zich voordoet in
de territoriale wateren of de EEZ van de Verenigde Staten.16 Onder de OPA vallen

11 Zie voor de vraag welke Staten partij zijn bij het protocol van 2003: www.imo.org; geraadpleegd
in januari 2006.

12 Zie voor de tekst van dit verdrag onder meer: International Transport Treaties. Zie voor de vraag
welke Staten het Bunkers-verdrag hebben geratificeerd: www.imo.org, geraadpleegd in januari 2006.

13 Zie voor de tekst van dit verdrag: International Transport Treaties.
14 In het Bunkers-verdrag staat met betrekking tot het recht op beperking van aansprakelijkheid het

volgende bepaald: ‘Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person
or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable
national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime
Claims, 1976, as amended.’

15 Zie over de Olie Pollution Act 1990 onder meer: Bovet en Corbett 1991, p. 695-697; Gold 1991,
p. 423-444; Wetterstein 1992; Duncan 1993; Schminke 1995, p.173-192; Gauci 1997; Trew en
Seward 1999; Hodges en Hill, 2001; Hill 2003.

16 In paragraaf 2702 sub a staat: ‘Notwithstanding any other provision or rule of law, and subject to
the provisions of this Act, each responsible party for a vessel or a facility from which oil is dis-
charged, or which poses the substantial threat of discharge of oil, into or upon the navigable waters
or adjoining shorelines or the exclusive economic zones is liable for the removal costs and damages
specified in subsection (b) of this section from such incident.’
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onder meer vorderingen wegens schade aan natuurlijke bronnen, schade aan goederen,
winstderving en kosten van preventieve maatregelen.17 De aansprakelijk gestelde
persoon heeft op grond van de OPA in beginsel het recht zijn aansprakelijkheid voor
olievervuiling te beperken.18

Het recht op beperking wordt niet toegekend indien de aansprakelijke persoon
of een persoon in dienst of in opdracht van de aansprakelijke persoon heeft gehandeld
met ‘gross negligence or willful misconduct’ of gehandeld heeft in strijd met een
Federale regel betreffende veiligheid, constructie of het uitvoeren van werkzaam-
heden.19

3.1.5 Conclusie ten aanzien van beperking van aansprakelijkheid voor olievervuiling

Er bestaan verschillende aansprakelijkheidsregimes voor olievervuiling. Een staat kan
partij zijn bij de CLC van 1969, de CLC van 1992 of een nationale regeling kennen
zoals de OPA. Tengevolge van de verschillen tussen deze verdragen is het voor de
schuldenaar interessant om zijn beperkingsverzoek in te dienen voor een rechter die
een verdrag met lage limieten toepast. De vraag welke rechters bevoegd zijn ten
aanzien van een verzoek om beperking van aansprakelijkheid voor schade door
olievervuiling wordt beantwoord in hoofdstuk 6 van dit deel.

3.2 Beperking van aansprakelijkheid voor schade door schadelijke en gevaar-
lijke stoffen

Het Hazardous and noxious substances (HNS) verdrag van 199620

Het HNS-verdrag is gesloten op 3 mei 1996 maar is nog niet in werking getreden.
Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het HNS-verdrag wel ondertekend maar nog

17 paragraaf 2702 sub b
18 De limieten uit de OPA bedragen voor een tanker het hoogste bedrag van 1.200 dollar per ton; of

- ingeval van een schip van meer dan 3.000 ton: 10 miljoen dollar; of
- ingeval van een schip van 3000 ton of minder: 2 miljoen dollar; voor ieder ander schip: 600 dollar
per ton of 500.000 dollar, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is. Voor een offshore installatie
met uitzondering van een diepzee haven geldt het totale bedrag van de verwijderingskosten plus
75 miljoen dollar. Voor een onshore installatie en een diepzee haven geldt een limiet van 350 miljoen
dollar. Zie: US Code Titel 33 par. 2704 sub a. Voor een schip met een tonnage van 70.000 geldt
dus een limiet van 84.000.000 SDR.

19 Paragraaf 2704 sub c.
20 International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage

of Hazardous and Noxious Substances by Sea, Londen, 3 mei 1996. Zie voor de tekst van het verdrag:
International Transport Treaties. Zie over het HNS-verdrag onder meer: Griggs en Williams 1996;
Little 1998; Cleton 1998, p. 37-38; Cleton 1993, p. 1-20; Kolff 1999, Edgcomb 1994; Göransson
1997, p. 249-250; Rengifo 1997.
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niet geratificeerd.21 Op de beperking van aansprakelijkheid voor schade door HNS
is daarom nog steeds het Londens Limitatieverdrag toepasselijk. De Nederlandse
regeling voor global limitation in art. 750-759 van Boek 8 BW zijn dus ook toepasse-
lijk op de beperking van aansprakelijkheid voor HNS-schade. Vanwege het mogelijk
toekomstige belang van het HNS-verdrag wordt de regeling van de beperking van
aansprakelijkheid in het HNS-verdrag hier echter wel behandeld. Het HNS-verdrag
is in geografisch opzicht beperkt toepasselijk. In art. 3 van het HNS-verdrag is bepaald:

‘This Convention shall apply exclusively:
(a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party;
(b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone
of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has
not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that
State determined by that State in accordance with international law and extending not more
than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea
is measured;
(c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside
the territory, including the territorial sea, of any State, if this damage has been caused
by a substance carried on board a ship registered in a State Party or, in the case of an
unregistered ship, on board a ship entitled to fly the flag of a State Party; and
(d) to preventive measures, wherever taken.’

Uit dit artikel volgt dat het HNS-verdrag onder meer niet toepasselijk is op:
- HNS-schade aan het milieu op volle zee;
- HNS-schade aan het milieu in de territoriale wateren of de EEZ van een niet-

verdragsstaat;
- HNS-schade anders dan aan het milieu op volle zee veroorzaakt door een schip

dat niet is geregistreerd in een verdragsstaat.

Het HNS-verdrag biedt het recht op beperking van aansprakelijkheid alleen aan de
scheepseigenaar.22 Evenals in de CLC is dit een logisch gevolg van het feit dat ook
in het HNS-verdrag de aansprakelijkheid in art. 7 lid 1 van het verdrag naar de
scheepseigenaar wordt gekanaliseerd. Als het HNS-verdrag in werking treedt, zullen
de limieten voor schade tengevolge van schadelijke en gevaarlijke stoffen aanzienlijk

21 Het HNS-verdrag is geratificeerd door: Angola, Cyprus, Marokko, Rusland, Sint Kitts en Nevis,
Samoa, Slovenië en Tonga. Zie: www.imo.org, geraadpleegd in december 2005. Het HNS-verdrag
treedt in werking achttien maanden nadat twaalf Staten het verdrag hebben geratificeerd met als
bijkomende eisen dat (1) in vier ratificerende Staten in elke Staat afzonderlijk een hoeveelheid
schepen is geregistreerd met een gezamenlijk tonnage van tenminste 2 miljoen en (2) de ontvangers
van HNS in de Staten die hebben geratificeerd in het voorafgaande jaar tenminste 40 miljoen ton
HNS hebben ontvangen (artikel 46 HNS-verdrag).

22 Art. 9 HNS-verdrag.
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worden verhoogd. De limieten voor schade door gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd
in art. 9 lid 1 HNS-verdrag.23

HNS-fonds
Indien de totale schade meer bedraagt dan het bedrag van de maximale aansprakelijk-
heid van de scheepseigenaar kunnen de slachtoffers van HNS-schade een additionele
vergoeding krijgen uit het HNS-fonds, dat vergelijkbaar is met het IOPC Fonds voor
olievervuiling. De regeling voor het HNS-fonds is echter niet in een afzonderlijk
verdrag geregeld maar staat in het HNS-verdrag zelf, in hoofdstuk III van het HNS-
verdrag. De totale vergoeding door de scheepseigenaar en het HNS-fonds gezamenlijk
bedraagt 250 miljoen SDR.24

Uit art. 9 lid 1 HNS-verdrag blijkt dat de limieten voor de aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar uit het HNS-verdrag hoger liggen dan de limieten voor de aansprake-
lijkheid voor olievervuiling uit de CLC en ook nog na het protocol van 1996, veel
hoger liggen dan de limieten uit het Londens Limitatieverdrag. Door het in werking
treden van het HNS-verdrag zouden de schadevergoedingsmogelijkheden dientengevol-
ge verbeteren voor:
- schade door verontreiniging veroorzaakt door schadelijke en gevaarlijke stoffen,

anders dan olie als bedoeld in de CLC;
- schade anders dan door verontreiniging, veroorzaakt door een schip met als lading

schadelijke en gevaarlijke stoffen, inclusief olie als bedoeld in de CLC.

3.3 De beperking van aansprakelijkheid voor kernschade

Voor de aansprakelijkheid voor kernschade en de beperking daarvan zijn internationaal
eenvormige regels opgesteld.25 Het Koninkrijk der Nederlanden is bij de meeste van
deze verdragen partij. De limieten voor de aansprakelijkheid voor kernschade liggen

23 De aansprakelijkheid voor HNS-schade ingeval van een schip met een tonnage van 70.000 bedraagt
89.198.140 SDR.

24 Art. 14 lid 5 HNS-verdrag.
25 Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960, as amended

by the Additional Protocol of 28th January 1964 and by the Protocol of 16th November 1982;
Protocol, Paris, 12 February 2004; Convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris
Convention of 29 July 1960 on third Party liability in the field of nuclear energy, as amended by
the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982, Protocol,
Paris, 12 February 2004; Joint Protocol relating to the application of the Vienna Convention and
the Paris Convention, Wenen, 21 september 1988; Vienna Convention on civil liability for nuclear
damage (Wenen, 21 mei 1963) as amended by the protocol of 12 September 1997; Convention on
the liability of operators of nuclear ships, Brussel 25 mei 1962; Convention relating to civil liability
in the field of maritime carriage of nuclear material, Brussel, 17 december 1971 (Nuclear). Het
Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het Verdrag van Parijs, het Verdrag van Brussel, het
Gezamenlijk Protocol en het Verdrag inzake vervoer van nucleair materiaal over zee. Zie voor de
tekst van de verdragen: International Transport Treaties.
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vanwege de enorme schade die deze stoffen kunnen aanrichten nog hoger dan de
limieten uit het HNS-verdrag.

3.4 Tussenbalans

Gebleken is dat de limieten uit de genoemde limitatieverdragen sterk van elkaar
verschillen. 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
dienen de verhoudingen tussen de algemene limitatieverdragen, de verhoudingen tussen
de algemene en de bijzondere verdragen en de verhoudingen tussen de bijzondere
verdragen te worden bepaald.





4 De verhoudingen tussen de beperkingsverdragen

4.1 Samenloop1

4.1.1 Inleiding

Indien twee verschillende beperkingsregelingen min of meer op hetzelfde onderwerp
betrekking hebben, dient allereerst het toepassingsgebied van beide regelingen nauw-
keurig te worden vastgesteld. Indien een onderwerp immers maar onder het toepas-
singsgebied van een van de regelingen valt, hoeft de vraag of de andere regeling ook
van toepassing is, niet te worden gesteld. Samenloop van verdragen doet zich bijvoor-
beeld niet voor indien verdrag A alleen van toepassing is op vorderingen uit olievervui-
ling en verdrag B van toepassing is op alle vorderingen behalve op vorderingen uit
olievervuiling. Indien blijkt dat de verschillende regelingen beide wel toepasselijk
zijn en (deels) betrekking hebben op hetzelfde onderwerp dient te worden bepaald
welke regeling prevaleert. In art. 30 van het Weens Verdragenverdrag (WVV)2 zijn
regels gegeven voor deze situatie dat sprake is van samenloop van regelingen die zijn
neergelegd in verdragen.

4.1.2 Afstemmingsbepalingen

Op grond van art. 30 lid 2 WWV wordt de verhouding tussen twee verschillende
verdragen in de eerste plaats bepaald door hetgeen in de verdragen daarover zelf is
vastgelegd. In art. 30 lid 2 is daartoe gesteld:

‘Indien een verdrag uitdrukkelijk vermeldt dat het ondergeschikt is aan een eerder of later
verdrag of dat het niet als onverenigbaar met dit andere verdrag moet worden beschouwd,
hebben de bepalingen van dat andere verdrag voorrang.’

In een aantal van de besproken limitatieverdragen zijn inderdaad van dergelijke
‘afstemmingsbepalingen’ neergelegd. In het Londens Limitatieverdrag is aangegeven

1 Boukema 1992; Aust 2000, p. 173-183; De Meij 2003.
2 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, Wenen 23 mei 1969, Trb. 1972, 51, opnieuw geplaatst

in Trb. 1985, 79. Het Koninkrijk der Nederlanden is bij het verdrag toegetreden op 9 april 1985
en het verdrag is voor het gehele Koninkrijk in werking getreden op 9 mei 1985.
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wat de verhouding van dit verdrag is ten opzichte van onder meer de CLC. In art. 3
van het Londens Limitatieverdrag is bepaald:

‘The rules of this Convention shall not apply to:
a. claims for salvage or contribution in general average;
b. claims for oil pollution damage within the meaning of the International Convention
on Civil Liability for Oil Pollution Damage, dated 29 November 1969 or of any amendment
or Protocol thereto which is in force;
c. claims subject to any international convention or national legislation governing or
prohibiting limitation of liability for nuclear damage;
d. claims against shipowners of a nuclear ship for nuclear damage;
e. claims by servants of the shipowner or salvor whose duties are connected with the
ship or the salvage operations, including claims of their heirs, dependants or other persons
entitled to make such claims, if under the law governing the contract of service between
the shipowner or salvor is not entitled to limit his liability in respect of such claims, or
if he is by such law only permitted to limit his liability to an amount greater than that
provided for in Article 6.’

Bij het protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag is, als gevolg van de
totstandkoming van de ‘International Convention on Salvage’ in 1989, art. 3 sub a
gewijzigd in:

‘claims for salvage, including, if applicable, any claim for special compensation under
Article 14 of the International Convention on Salvage 1989, as amended, or contribution
in general average.’

Bij het protocol van 1996 is tevens art. 18 lid 1 LLMC gewijzigd. In art. 18 LLMC
1996 wordt aangegeven wat de verhouding is met het HNS-verdrag.3 Opvallend is
dat de bepaling de vorm heeft van een mogelijkheid om een voorbehoud te maken
in plaats van een uitsluitingsbepaling zoals in art. 3 ten aanzien van de verhouding
ten opzichte van de CLC. Het gewijzigde art. 18 lid 1 LLMC luidt:

‘Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession,
or at any time thereafter, reserve the right:
a. to exclude the application of Article 2, paragraphs 1(d) and (e);
b. to exclude claims for damage within the meaning of the International Convention on
Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous
and Noxious Substances by Sea, 1996 or of any amendment thereto.
No other reservations shall be admissible to the substantive provisions of this Convention.’

3 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden. De verwachting is echter dat het verdrag binnen
afzienbare tijd in werking zal treden en dat het Koninkrijk der Nederland partij zal worden bij het
HNS-verdrag.
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In het HNS-verdrag is eveneens een artikel opgenomen waarin staat dat het verdrag
niet toepasselijk is op vorderingen uit olievervuiling als bedoeld in de CLC en op
vorderingen uit kernschade. In art. 4 lid 3 HNS-verdrag is gesteld:

‘This Convention shall not apply:
a. to pollution damage as defined in the International Convention on Civil Liability for
Oil Pollution Damage, 1969, as amended, whether or not compensation is payable in respect
of it under that Convention;
b. to damage caused by radioactive material class 7 either in the International Maritime
Dangerous Goods Code, as amended, or in Appendix B of the Code of Safe Practice for
Solid Bulk cargoes, as amended.’

4.1.3 De verhouding tussen verdragen indien geen afstemmingsbepaling bestaat

Hierboven is laten zien dat in een aantal limitatieverdragen is aangegeven wat de
verhouding van het verdrag is ten opzichte van een of meer andere limitatieverdragen.
Niet alle mogelijke verhoudingen zijn echter met zoveel woorden vastgelegd. Voorbeel-
den van dergelijke niet-vastgelegde verhoudingen zijn de verhouding tussen het
Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en het Londens Limitatieverdrag van 1976,
de verhouding tussen het Londens Limitatieverdrag van 1976 en het Londens Limitatie-
verdrag van 1996, de verhouding tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatiever-
drag van 1976 en de verhouding tussen het HNS-verdrag en het Londens Limitatiever-
drag van 1996 indien een staat het voorbehoud van art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996
niet heeft gemaakt. Voor al deze situaties waarin de verhouding tussen twee of meer
verdragen niet in de tekst van de verdragen zelf is vastgelegd, gelden de regels uit
art. 30 lid 3 en 4 WVV. In deze artikelleden is bepaald:

‘3. Indien alle partijen bij het eerdere verdrag eveneens partij zijn bij het latere verdrag,
zonder dat het eerdere verdrag beëindigd is of zijn werking is opgeschort krachtens art.
59, is het eerdere verdrag slechts van toepassing in de mate waarin zijn bepalingen
verenigbaar zijn met die van het latere verdrag.
4. Indien de partijen bij het eerdere verdrag niet alle partij zijn bij het latere verdrag:
a. is in de betrekking tussen Staten die partij zijn bij beide verdragen de regel van
toepassing die in het derde lid is vastgesteld;
b. regelt in de betrekkingen tussen een Staat die partij is bij beide verdragen en een Staat
die slechts partij zijn is bij een van deze verdagen het verdrag waarbij beide Staten partzij
zijn hun wederzijdse rechten en verplichtingen.’

Uit deze artikelleden blijkt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie
dat de betrokken staten allemaal partij zijn bij beide verdragen en het geval dat de
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betrokken staten niet allemaal partij zijn bij beide verdragen. Een staat is betrokken
bij het beperkingsverzoek indien4:
1. het verzoek om beperking wordt ingediend in die staat (de forumstaat);
2. de verzoeker verbonden is met die staat omdat hetzij:

a. de verzoeker onderdaan is van die Staat; of
b. het schip van de verzoeker teboek staat in die Staat. (de staat of staten van de
verzoeker).

In de situatie dat alle betrokken staten partij zijn bij beide verdragen geldt op grond
van art. 30 lid 3 WVV dat het jongste verdrag voor gaat. Bij het vaststellen welk
verdrag jonger is, is het tijdstip van sluiten van het verdrag bepalend.5

Indien een van de betrokken staten niet bij beide verdragen partij is, geldt ten
opzichte van die staat het verdrag waarbij die staat wel partij is. Dit betekent dat indien
de forumstaat als gevolg van het niet-opzeggen van het Brussels Beperkingsverdrag
van 1957 partij is bij zowel het Brussels Beperkingsverdrag als het Londens Limitatie-
verdrag van 1976 en de persoon die verzoekt om beperking onderdaan is van een
staat die alleen partij is bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 of zijn schip
teboek staat in een staat die alleen partij is bij het Brussels beperkingsverdrag, aan
de verzoeker het recht om zich te beperken tot de lagere limieten uit het Brussels
Beperkingsverdrag niet kan worden ontzegd.6 Dit is een gevolg van het reciprociteits-
beginsel. Dit beginsel houdt in dat een staat zich van plichten uit een ouder verdrag
jegens een mede-verdragsstaat niet kan ontdoen door alleen zelf partij te worden bij
een ander verdrag. De verplichtingen uit het eerste verdrag stoppen pas als dat verdrag
wordt opgezegd.

Dit beginsel geldt ook voor een staat die partij is bij het Londens Limitatieverdrag
van 1976 en het HNS-verdrag ten opzichte van een staat die alleen partij is bij het
Londens Limitatieverdrag van 1976. Een persoon die onderdaan is van een staat die
alleen partij is bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 heeft recht op beperking
van zijn aansprakelijkheid voor schade door HNS tot de lagere limieten uit het Londens
Limitatieverdrag omdat het Londens Limitatieverdrag ook toepasselijk is op HNS-
schade.

4.2 Schematische weergave van de verhoudingen tussen de limitatieverdragen

Aan de hand van de hierboven weergegeven regels voor samenloop van verdragen,
kunnen alle mogelijke verhoudingen schematisch worden weergegeven. Aangegeven
wordt welke limieten van toepassing zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

4 Zie art. 7 van het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 en art. 15 van het Londens Limitatieverdrag
van 1976.

5 Sinclair 1984, p. 98; Mus 1996, p. 46-47; Aust 2000, p. 183.
6 Griggs en Williams 1998, p. 72.
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1. de situatie waarin de forumstaat en de staat of de staten van de verzoeker partij
zijn bij beide verdragen;

2. de situatie waarin de forumstaat bij beide verdragen partij is maar de staat of een
van de staten van de verzoeker slechts bij een van beide verdragen partij is;

3. de situatie dat de forumstaat bij beide verdragen partij is en de staat of staten van
de verzoeker bij geen van beide verdragen partij is.

1 De forumstaat is partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957) en het Londens Limitatieverdrag
van 1976 (LLMC 1976)7

Ten opzichte
van een
Staat die
partij is bij
beide ver-
dragen

Ten opzichte van een Staat die
alleen partij is bij het BBV
1957

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

De limieten
uit LLMC
1976 gelden.

De limieten uit het BBV 1957
gelden voor de personen ge-
noemd in het BBV 1957.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1976
niet heeft gemaakt, hebben de
personen die wel staan ge-
noemd in de LLMC 1976 maar
niet in het BBV 1957 (zoals de
hulpverlener) een recht op
beperking op grond van het
LLMC-verdrag.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1976
wel heeft gemaakt, hebben de
personen die wel staan ge-
noemd in de LLMC maar niet
in het BBV 1957 (bijvoorbeeld
de hulpverlener) geen recht op
beperking op grond van het
LLMC-verdrag als gevolg van
het voorbehoud van art. 15
LLMC.

De limieten uit LLMC
1976 gelden.

Indien de forumstaat geen gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15 LLMC
1976 gelden de limieten uit LLMC
1976.

Indien de forumstaat alleen gebruik
maakt van het voorbehoud van art.
7 BBV 1957 gelden de limieten uit
LLMC 1976.

Indien de forumstaat alleen gebruik
maakt van het voorbehoud van art.
15 LLMC gelden de limieten uit
het BBV 1957.

Indien de forumstaat gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15 LLMC
1976 bestaat er geen recht op
beperking.

7 Bijvoorbeeld: Algerije, India, Mauritius, Polen, Syrië, Tonga en Zwitserland.
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2 De forumstaat is partij bij het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957) en het Londens Limitatieverdrag
van 1996 (LLMC 1996)8

Ten opzichte van
een Staat die partij
is bij beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij het
BBV 1957

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij het LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
LLMC 1996 gelden
voor alle personen
en vorderingen als
bedoeld in LLMC
1996.

De limieten uit het BBV
1957 gelden voor personen en
vorderingen als bedoeld in
BBV 1957.

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 15
LLMC 1996 niet heeft ge-
maakt, gelden de limieten uit
LLMC 1996 voor de perso-
nen die wel staan genoemd in
de LLMC 1996 maar niet in
het BBV 1957 (zoals de
hulpverlener).

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 15
LLMC 1976 wel heeft ge-
maakt, hebben de personen
die wel staan genoemd in de
LLMC maar niet in het BBV
1957 (bijvoorbeeld de hulp-
verlener) geen recht op be-
perking op grond van het
LLMC-verdrag als gevolg
van het voorbehoud van art.
15 LLMC.

De limieten uit
LLMC 1996 gelden
voor personen en
vorderingen als be-
doeld in LLMC
1996.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van de voorbehou-
den van art. 7 BBV 1957 en art.
15 LLMC 1996 gelden de limie-
ten uit LLMC 1996 voor perso-
nen en vorderingen als bedoeld
in LLMC 1996.

Indien de forumstaat alleen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 7 BBV 1957 gelden de
limieten uit LLMC 1996.

Indien de forumstaat alleen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 15 LLMC gelden de
limieten uit het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel gebruik
maakt van de voorbehouden van
art. 7 BBV 1957 en art. 15
LLMC 1996 bestaat er geen recht
op beperking.

8 Bijvoorbeeld: Tonga.
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3 De forumstaat is partij bij het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976) en het Londens Limitatieverdrag
van 1996 (LLMC 1996)9

Ten opzichte
van een Staat
die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van
een Staat die al-
leen partij is bij
het LLMC 1976

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij geen
van beide verdragen partij is

De limieten uit
de LLMC 1996
gelden.

De limieten uit
LLMC 1976 gel-
den.

De limieten uit LLMC
1996 gelden.

Indien de forumstaat het voorbehoud van
art. 15 LLMC niet heeft gemaakt, gelden
de limieten uit LLMC 1996 voor de per-
sonen en vorderingen als bedoeld in
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voorbehoud van
art. 15 LLMC wel heeft gemaakt bestaat er
geen recht op beperking op grond van
LLMC 1976 of LLMC 1996.

4 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969(CLC 1969) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid
voor schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992)10

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij CLC 1992

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een verdragsstaat.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoria-
le wateren van een ver-
dragsstaat.

Indien de olievervuiling zich
heeft voorgedaan buiten het
territoriale gebied van de
CLC van 1969 maar binnen
het territoriale verdragsgebied
van de CLC van 1992 (bij-
voorbeeld in de EEZ van een
verdragsstaat) kan de
scheepseigenaar zijn aanspra-
kelijkheid voor die schade
limiteren tot de bedragen uit
de CLC van 1992.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een ver-
dragsstaat.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territo-
riale wateren of de EEZ van
een verdragsstaat.

9 Bijvoorbeeld: Albanië, Australië, Noorwegen, Sint Lucia, Samoa, Sierra Leone en Tonga.
10 Bijvoorbeeld: Albanië, Cambodja, Chili, Dominicaanse Republiek, Egypte, Elsalvador, Georgië,

Ghana, Indonesië, Kuwait, Letland, Libanon, Malediven, Peru, Saoedi-Arabië, Sint Kitts en Nevis
en Zuid-Afrika.
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5 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969(CLC 1969) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)11

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
CLC 1969

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij BBV
1957

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit de
CLC 1969 gelden voor
de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
olievervuiling in de
territoriale wateren
van een verdragsstaat.

De scheepseigenaar en
de andere personen
genoemd in het BBV
1957 kunnen hun aan-
sprakelijkheid voor
olievervuiling op volle
zee en in de territoria-
le wateren van een
staat die geen partij is
bij de CLC beperken
tot de limieten uit het
BBV 1957.

De limieten uit de CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een ver-
dragsstaat.
Indien de forumstaat
geen gebruik maakt van
het voorbehoud van art.
7 BBV kunnen de
scheepseigenaar en de
andere personen ge-
noemd in het BBV 1957
hun aansprakelijkheid
voor olievervuiling op
volle zee en in de terri-
toriale wateren van een
staat die geen partij is
bij de CLC beperken tot
de limieten uit het BBV
1957.

De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de in het
BBV 1957 genoemde
personen voor vorderingen
inclusief de vorderingen
als bedoeld in de CLC.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoriale
wateren van een verdragsstaat.
Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voorbe-
houd van art. 7 BBV kunnen
de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in
het BBV 1957 hun aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
de CLC 1969, beperken tot de
limieten uit het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voorbe-
houd van art. 7 BBV kunnen
de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in
het BBV 1957 hun aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
de CLC 1969 niet beperken
tot de limieten uit het BBV
1957.

11 Bijvoorbeeld: Ghana, Guyana, Libanon, Luxemburg en Syrië.
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6 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)12

Ten opzichte
van een Staat
die partij is bij
beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van
een Staat alleen
partij is bij BBV
1957

Ten opzichte van een Staat die bij geen
van beide verdragen partij is

De limieten uit
de CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar
voor vorderin-
gen uit oliever-
vuiling in de
territoriale
wateren of de
EEZ van een
verdragsstaat.

De scheeps-
eigenaar en de
andere perso-
nen genoemd in
het BBV 1957
kunnen hun
aansprakelijk-
heid voor olie-
vervuiling
buiten de terri-
toriale wateren
en de EEZ van
een staat die
geen partij is
bij de CLC
beperken tot de
limieten uit het
BBV 1957.

De limieten uit de CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling
in de territoriale wateren of
de EEZ van een verdrags-
staat.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kunnen de scheeps-
eigenaar en de andere per-
sonen genoemd in het BBV
1957 hun aansprakelijkheid
voor olievervuiling buiten
de territoriale wateren en de
EEZ van een staat die geen
partij is bij de CLC beper-
ken tot de limieten uit het
BBV 1957.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kan voor aansprake-
lijkheid voor olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren en de EEZ van een
staat die geen partij is bij
de CLC geen beroep wor-
den gedaan op de limieten
uit het BBV 1957.

De limieten uit
BBV 1957 gelden
voor personen en
vorderingen als
bedoeld in BBV
1957, inclusief voor
vorderingen uit
olievervuiling in de
territoriale wateren
of de EEZ van een
staat die partij is bij
de CLC van 1992.

De limieten uit de CLC 1992 gelden
voor de scheepseigenaar voor vorderin-
gen uit olievervuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van een verdrags-
staat.

Indien de forumstaat geen gebruik maakt
van het voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kunnen de scheepseigenaar en de
andere personen genoemd in het BBV
1957 hun aansprakelijkheid voor oliever-
vuiling buiten de territoriale wateren en
de EEZ van een staat die geen partij is
bij de CLC beperken tot de limieten uit
het BBV 1957.

Indien de forumstaat wel gebruik maakt
van het voorbehoud van art. 7 BBV
1957 kan voor aansprakelijkheid voor
olievervuiling buiten de territoriale wate-
ren en de EEZ van een staat die geen
partij is bij de CLC geen beroep worden
gedaan op de limieten uit het BBV
1957.

12 Bijvoorbeeld: Algerije, Fiji eilanden, Ghana, IJsland India, Israël, Libanon, Madagaskar, Monaco,
Papua Nieuw Guinea, Polen, Singapore, Solomon eilanden, Syrië, Tonga en Zwitserland.
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7 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)13

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren van
een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren van een staat die
partij is bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wateren
van een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mogelijk
is op de limieten van de
LLMC 1976 tengevolge van
art. 3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorde-
ringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren van
een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 teng-
evolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit olievervui-
ling in de territoriale wateren
van een staat die partij is bij de
CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territo-
riale wateren van een staat die
partij is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep moge-
lijk is op de limieten van de
LLMC 1976 tengevolge van art.
3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorderin-
gen anders dan uit olievervui-
ling.

Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

13 Bijvoorbeeld: Albanië, Benin, Egypte, Equatoriaal Guinea, Georgië, Guyana, Jemen, Letland, Syrië
en de Verenigde Arabische Emiraten.
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8 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)14

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1976

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De aansprakelijkheid
van de
scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten
de territoriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen beroep
mogelijk is op de
limieten van de
LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoria-
le wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle ande-
re personen voor vorderingen
uit olievervuiling buiten de
territoriale wateren van een
staat die partij is bij het de
CLC is onbeperkt omdat
geen beroep mogelijk is op
de limieten van de LLMC
1976 tengevolge van art. 3
sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vorde-
ringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1976.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1976
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit de
LLMC 1976 gelden wel
voor vorderingen anders
dan uit olievervuiling.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1976 ten-
gevolge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1976.

14 Bijvoorbeeld: Albanië, Algerije, Australië, Azerbeidjaan, Bahamas, Barbados, België, Bulgarije, Dominica, Egypte,
Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hong Kong, India, Ierland, Kroatië, Letland, Liberia, Litouwen, Marshall eilanden,
Mauritius, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Nigeria, Polen, Sint Lucia, Samoa, Siërra Leone, Singapore, Spanje,
Syrië, Tonga, Trinidad en Tobago, Turkije, Vanuatu, Verenigde Arabische Emiraten en Zwitserland.
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9 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)15

Ten opzichte van
een Staat die partij
is bij beide verdra-
gen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
CLC 1969 gelden
voor de scheeps-
eigenaar voor vor-
deringen uit oliever-
vuiling in de territo-
riale wateren van
een staat die partij
is bij de CLC 1969.

De aansprakelijk-
heid van de
scheepseigenaar en
alle andere perso-
nen voor vorderin-
gen uit olievervui-
ling buiten de terri-
toriale wateren van
een staat die partij
is bij het de CLC is
onbeperkt omdat
geen beroep moge-
lijk is op de limie-
ten van de LLMC
1996 tengevolge
van art. 3 sub b
LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren van een staat
die partij is bij de CLC
1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1996 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1996.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1976.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een staat die
partij is bij de CLC
1969.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1996
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale wate-
ren van een staat die partij is
bij de CLC 1969.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territo-
riale wateren van een staat die
partij is bij het de CLC is
onbeperkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten van
de LLMC 1976 tengevolge van
art. 3 sub b LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1996 wel voor vorde-
ringen anders dan uit oliever-
vuiling.

Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit de LLMC 1996.

15 Bijvoorbeeld: Albanië.
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10 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)16

Ten opzichte van
een Staat die
partij is bij beide
verdragen

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit
CLC 1992 gelden
voor de scheeps-
eigenaar voor
vorderingen uit
olievervuiling in
de territoriale
wateren of de
EEZ van een
staat die partij is
bij de CLC.

De aansprake-
lijkheid van de
scheepseigenaar
en alle andere
personen voor
vorderingen uit
olievervuiling
buiten de terri-
toriale wateren
van een staat die
partij is bij het de
CLC is onbeperkt
omdat geen be-
roep mogelijk is
op de limieten
van de LLMC
1996 tengevolge
van art. 3 sub b
LLMC 1996.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territori-
ale wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle
andere personen voor vorde-
ringen uit olievervuiling
buiten de territoriale wate-
ren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbe-
perkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten
van de LLMC 1976 tenge-
volge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC,
gelden de limieten uit de
LLMC 1996 wel voor vor-
deringen anders dan uit olie-
vervuiling.

Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud van art. 15 LLMC
is geen beroep mogelijk op
de limieten uit de LLMC
1996.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De aansprakelijkheid van
de scheepseigenaar en
alle andere personen
voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de
territoriale wateren van
een staat die partij is bij
het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
van de LLMC 1996
tengevolge van art. 3 sub
b LLMC 1976.

De limieten uit de
LLMC 1996 gelden wel
voor vorderingen anders
dan uit olievervuiling.

De limieten uit CLC 1992 gelden
voor de scheepseigenaar voor
vorderingen uit olievervuiling in
de territoriale wateren of de EEZ
van een staat die partij is bij de
CLC.

De aansprakelijkheid van de
scheepseigenaar en alle andere
personen voor vorderingen uit
olievervuiling buiten de territoria-
le wateren van een staat die partij
is bij het de CLC is onbeperkt
omdat geen beroep mogelijk is
op de limieten van de LLMC
1976 tengevolge van art. 3 sub b
LLMC 1976.

Indien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voorbehoud
van art. 15 LLMC, gelden de
limieten uit de LLMC 1976 wel
voor vorderingen anders dan uit
olievervuiling.

Indien de forumstaat wel gebruik
maakt van het voorbehoud van
art. 15 LLMC is geen beroep
mogelijk op de limieten uit de
LLMC 1976.

16 Bijvoorbeeld: Albanië, Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Malta, Noorwegen, Rusland,
Sint Lucia, Siërra Leone, Spanje, Tonga, het Verenigd Koninkrijk en Zweden
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11 De forumstaat is partij bij het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 (BBV 1957)17

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij het HNS-
verdrag

Ten opzichte van
een Staat die
alleen partij is
bij BBV 1957

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de terri-
toriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op volle
zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt
door een schip dat te-
boek staat in een ver-
dragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.
De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de
scheepseigenaar voor
alle vorderingen als
bedoeld in het BBV
1957 anders dan vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag.
De limieten uit het BBV
1957 gelden voor de
personen als genoemd in
het BBV 1957 anders
dan de scheepseigenaar
voor alle vorderingen als
bedoeld in het BBV
1957, inclusief vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van een
verdragsstaat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV 1967
gelden de limieten uit het
BBV 1957 voor de scheeps-
eigenaar voor alle vorderin-
gen als bedoeld in het BBV
1957 anders dan vorderingen
als bedoeld in het HNS-ver-
drag en gelden de limieten uit
het BBV 1957 voor de perso-
nen als genoemd in het BBV
1957 anders dan de scheeps-
eigenaar voor alle vorderin-
gen als bedoeld in het BBV,
inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag.
Indien de forumstaat wel
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV is
geen beroep mogelijk op de
limieten uit het BBV 1957.

De limieten uit
BBV 1957 gel-
den voor perso-
nen en vorderin-
gen als bedoeld
in BBV 1957,
inclusief voor
vorderingen uit
HNS-schade als
bedoeld in het
HNS-verdrag.

De limieten uit het HNS-ver-
drag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervui-
ling in de EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS-schade op
volle zee anders dan door ver-
vuiling veroorzaakt door een
schip dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens preven-
tieve maatregelen.
Indien de forumstaat geen
gebruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV 1957
gelden de limieten uit het BBV
voor de scheepseigenaar voor
alle vorderingen als bedoeld in
het BBV 1957 anders dan
vorderingen als bedoeld in het
HNS-verdrag en gelden de
limieten uit het BBV 1957 voor
de personen als genoemd in het
BBV 1957 anders dan de
scheepseigenaar voor alle vor-
deringen als bedoeld in het
BBV, inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag.
Indien de forumstaat wel ge-
bruik maakt van het voor-
behoud uit art. 7 BBV is geen
beroep mogelijk op de limieten
uit het BBV 1957.

17 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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12 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Londens Limitatieverdrag van 1976 (LLMC 1976)18

Ten opzichte van een Staat
die partij is bij beide
verdragen?

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij het
HNS-verdrag?

Ten opzichte van
een Staat die
alleen partij is bij
LLMC 1976?

Ten opzichte van een Staat die
bij geen van beide verdragen
partij is?

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS-scha-
de in de territoriale wate-
ren van een verdragsstaat,
uit HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS schade op
volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt
door een schip dat teboek
staat in een verdragsstaat
of wegens preventieve
maatregelen.
De limieten uit de LLMC
1976 gelden voor de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
de LLMC 1976 anders
dan vorderingen als be-
doeld in het HNS-verdrag.
De limieten uit de LLMC
1976 gelden voor de per-
sonen als genoemd in het
de LLMC 1976 anders
dan de scheepseigenaar
voor alle vorderingen als
bedoeld in de LLMC 1976
inclusief vorderingen als
bedoeld in het HNS-ver-
drag.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS schade
in de territoriale wateren
van een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat, uit
HNS schade op volle zee
anders dan door vervuiling
veroorzaakt door een schip
dat teboek staat in een ver-
dragsstaat of wegens pre-
ventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen
gebruik maakt van het
voorbehoud uit art. 15
LLMC 1976 gelden de
limieten uit de LLMC
1976 voor de scheepseige-
naar voor alle vorderingen
als bedoeld in de LLMC
1976 inclusief HNS-vorde-
ringen die buiten het geo-
grafisch toepassingsgebied
van het HNS-verdrag val-
len en gelden de limieten
uit LLMC 1976 voor de
personen als genoemd in
LLMC 1976 anders dan de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
LLMC 1976, inclusief
vorderingen als bedoeld in
het HNS-verdrag. Indien
de forumstaat wel gebruik
maakt van het voorbehoud
uit art. 15 LLMC is geen
beroep mogelijk op LLMC
limieten.

De limieten uit de
LLMC 1976 gel-
den voor personen
en vorderingen als
bedoeld in de
LLMC 1976,
inclusief voor vor-
deringen uit HNS
schade als bedoeld
in het HNS-ver-
drag.

De limieten uit het HNS-ver-
drag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van een
verdragsstaat, uit HNS schade
op volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen. In-
dien de forumstaat geen ge-
bruik maakt van het voorbe-
houd uit art. 15 LLMC 1976
gelden de limieten uit de
LLMC 1976 voor de scheeps-
eigenaar voor alle vorderingen
als bedoeld in de LLMC 1976
inclusief HNS-vorderingen die
buiten het geografische toepas-
singsgebied van het HNS-
verdrag vallen en gelden de
limieten uit LLMC 1976 voor
de personen als genoemd in
LLMC 1976 anders dan de
scheepseigenaar voor alle
vorderingen als bedoeld in
LLMC 1976, inclusief vorde-
ringen als bedoeld in het
HNS-verdrag. Indien de fo-
rumstaat wel gebruik maakt
van het voorbehoud uit art. 15
LLMC is geen beroep moge-
lijk op LLMC limieten.

18 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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13 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag inzake de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Londens Limitatieverdrag van 1996 (LLMC 1996)19

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij
is bij het HNS-ver-
drag

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territoriale
wateren van een ver-
dragsstaat, uit HNS-ver-
vuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit
HNS schade op volle zee
anders dan door vervui-
ling veroorzaakt door een
schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of we-
gens preventieve maat-
regelen.

Indien de forumstaat
geen gebruik maakt van
het voorbehoud van art.
18 LLMC 1996 kan de
aansprakelijkheid voor
HNS-schade die buiten
het geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag valt, wor-
den beperkt tot de limie-
ten uit de LLMC 1996.

Indien de forumstaat het
voorbehoud van art. 18
LLMC 1996 wel heeft
gemaakt is de aansprake-
lijkheid voor vorderingen
als bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag vallen onbeperkt
omdat geen beroep mo-
gelijk is op de limieten
uit de LLMC 1996 tenge-
volge van het voor-
behoud van art. 18
LLMC 1996.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territori-
ale wateren van een
verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS
schade op volle zee
anders dan door
vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in
een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 15 LLMC 1996
wel heeft gemaakt, is
geen beroep mogelijk
op de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 15 LLMC 1996
niet heeft gemaakt en
de forumstaat geen
gebruik maakt van
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
kan de aansprake-
lijkheid voor HNS-
schade die buiten het
geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag valt,
worden beperkt tot de
limieten uit de LLMC
1996.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit HNS
schade in de territoria-
le wateren van een
verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders
dan door vervuiling
veroorzaakt door een
schip dat teboek staat
in een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

Indien de forumstaat
geen gebruik maakt
van het voorbehoud
van art. 18 LLMC
1996 kan de aanspra-
kelijkheid voor HNS-
schade die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag valt, worden
beperkt tot de limieten
uit de LLMC 1996.

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is
de aansprakelijkheid
voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische verdrags-
gebied van het HNS-
verdrag vallen onbe-
perkt omdat geen
beroep mogelijk is op

De limieten uit het HNS-verdrag
gelden voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit HNS-schade
in de territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervuiling
in de EEZ van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op volle zee an-
ders dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat teboek
staat in een verdragsstaat of we-
gens preventieve maatregelen.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1996
wel heeft gemaakt, is geen beroep
mogelijk op de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 15 LLMC 1996
niet heeft gemaakt en de forum-
staat geen gebruik maakt van het
voorbehoud van art. 18 LLMC
1996 kan de aansprakelijkheid
voor HNS-schade die buiten het
geografische verdragsgebied van
het HNS-verdrag valt, worden
beperkt tot de limieten uit de
LLMC 1996.

Indien de forumstaat het voor-
behoud van art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is de aanspra-
kelijkheid voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-verdrag die
buiten het geografische verdrags-
gebied van het HNS-verdrag val-
len onbeperkt omdat geen beroep
mogelijk is op de limieten uit de
LLMC 1996 tengevolge van het
voorbehoud van art. 18 LLMC
1996.

19 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij
is bij het HNS-ver-
drag

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is
bij LLMC 1996

Ten opzichte van een Staat die bij
geen van beide verdragen partij is

Indien de forumstaat
het voorbehoud van
art. 18 LLMC 1996
wel heeft gemaakt is
de aansprakelijkheid
voor vorderingen als
bedoeld in het HNS-
verdrag die buiten het
geografische ver-
dragsgebied van het
HNS-verdrag vallen
onbeperkt omdat geen
beroep mogelijk is op
de limieten uit de
LLMC 1996 tenge-
volge van het voorbe-
houd van art. 18
LLMC 1996.

de limieten uit de
LLMC 1996 tenge-
volge van het voor-
behoud van art. 18
LLMC 1996.
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14 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door ge-
vaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprake-
lijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 1969 (CLC 1969)20

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat die alleen partij is
bij het HNS-verdrag

Ten opzichte van een Staat
alleen partij is bij CLC
1969

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide verdra-
gen partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseige-
naar voor vorderingen
uit HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of we-
gens preventieve maat-
regelen.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoria-
le wateren van een
staat die partij is bij de
CLC.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatrege-
len.

De limieten uit CLC
1969 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren van een staat
die partij is bij de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade
in de territoriale wateren
van een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat, uit
HNS-schade op volle zee
anders dan door vervuiling
veroorzaakt door een schip
dat teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheeps-
eigenaar voor vorderingen
uit olievervuiling in de
territoriale wateren van een
staat die partij is bij de
CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vorde-
ringen uit HNS-schade in de
territoriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-vervui-
ling in de EEZ van een ver-
dragsstaat, uit HNS-schade op
volle zee anders dan door
vervuiling veroorzaakt door
een schip dat teboek staat in
een verdragsstaat of wegens
preventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1969
gelden voor de scheepseige-
naar voor vorderingen uit
olievervuiling in de territoriale
wateren van een staat die
partij is bij de CLC.

20 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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15 De forumstaat is partij bij het Internationaal verdrag betreffende de aansprakelijkheid voor schade door gevaarlijke
en schadelijke stoffen (HNS-verdrag) en het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor
schade door verontreiniging door olie van 1992 (CLC 1992)21

Ten opzichte van een
Staat die partij is bij
beide verdragen

Ten opzichte van een
Staat alleen partij is bij
het HNS-verdrag

Ten opzichte van een Staat
die alleen partij is bij CLC
1992

Ten opzichte van een Staat
die bij geen van beide ver-
dragen partij is

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseige-
naar voor vorderingen
uit HNS-schade in de
territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit
HNS-vervuiling in de
EEZ van een verdrags-
staat, uit HNS-schade
op volle zee anders
dan door vervuiling
veroorzaakt door een
schip dat teboek staat
in een verdragsstaat of
wegens preventieve
maatregelen.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit olie-
vervuiling in de terri-
toriale wateren of de
EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De limieten uit het
HNS-verdrag gelden
voor de scheepseigenaar
voor vorderingen uit
HNS-schade in de terri-
toriale wateren van een
verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ
van een verdragsstaat,
uit HNS-schade op
volle zee anders dan
door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een
verdragsstaat of wegens
preventieve maatrege-
len.

De limieten uit CLC
1992 gelden voor de
scheepseigenaar voor
vorderingen uit oliever-
vuiling in de territoriale
wateren of de EEZ van
een staat die partij is bij
de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade in
de territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit HNS-
schade op volle zee anders
dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een verdrags-
staat of wegens preventieve
maatregelen.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling
in de territoriale wateren of
de EEZ van een staat die
partij is bij de CLC.

De limieten uit het HNS-
verdrag gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit HNS-schade in
de territoriale wateren van
een verdragsstaat, uit HNS-
vervuiling in de EEZ van
een verdragsstaat, uit HNS-
schade op volle zee anders
dan door vervuiling veroor-
zaakt door een schip dat
teboek staat in een ver-
dragsstaat of wegens pre-
ventieve maatregelen.

De limieten uit CLC 1992
gelden voor de
scheepseigenaar voor vor-
deringen uit olievervuiling in
de territoriale wateren of de
EEZ van een staat die partij
is bij de CLC.

21 Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
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4.3 Conclusie uit de weergave van de verhoudingen tussen de limitatieverdra-
gen

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 Limitatiever-
drag 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 b LLMC
1976 en LLMC 1996 en uit art. 18 lid 1 sub b LLMC 1996.

In art. 3 sub b LLMC wordt de toepassing van het Londens Limitatieverdrag op
vorderingen uit olievervuiling als bedoeld in het CLC-verdrag uitgesloten.22 De
uitsluiting van de toepassing van het Londens Limitatieverdrag op vorderingen als
bedoeld in de CLC, zoals bepaald in art. 3 sub b LLMC, is bedoeld om te voorkomen
dat de aansprakelijke scheepseigenaar voor olievervuiling twee fondsen zou moeten
vormen. Daarnaast voorkomt de uitsluiting dat de, vaak grote, vorderingen voor
olievervuiling als bedoeld in de CLC mee zouden delen in het LLMC fonds.23 De
uitsluiting van CLC-vorderingen van het Londens Limitatieverdrag voorkomt daarmee
dat de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid voor olievervuiling die is gelimiteerd
tot de relatief hoge bedragen uit de CLC nog verder zou kunnen limiteren tot de lagere
limieten uit het Londens Limitatieverdrag. Deze dubbele limitatiemogelijkheid zou
de vergoedingsmogelijkheden voor slachtoffers van olievervuiling als bedoeld in de
CLC sterk verminderen.

De op zich logische uitsluitingsbepaling heeft echter een ruimer effect dan bedoeld.
Naast vorderingen waarvoor de aansprakelijkheid beperkt kan worden op basis van
de CLC sluit de bepaling namelijk ook bepaalde vorderingen van het recht op beper-
king van aansprakelijkheid uit het Londens Limitatieverdrag uit die niet reeds onder
een ander beperkingsregime vallen. Als gevolg daarvan is de aansprakelijkheid voor
die vorderingen onbeperkt. De achtergrond van art. 3 sub b van het Londens Limitatie-
verdrag wordt hieronder aan de hand van de Traveaux Preparatoires van het Londens
Limitatieverdrag, de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis van de goedkeuring
van het verdrag en de literatuur nader toegelicht.

Een vergelijkbare leemte zal zich gaan voordoen tussen het HNS-verdrag en het
Londens Limitatieverdrag 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 toepassings-
gebied van het HNS-verdrag is in dat geval onbeperkt.

22 Zie paragraaf 4.2.2.
23 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 98-99.
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4.4 Art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag: de uitsluiting van vorde-
ringen als bedoeld in het CLC-verdrag

4.4.1 Traveaux Preparatoires van art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag

Uit de Traveaux Preparatoires24 van art. 3 sub b LLMC blijkt dat het ontwerp van
dit artikellid oorspronkelijk luidde25:

‘Claims subject to the provisions of the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, dated 29th November 1969, or to national legislation giving effect to
that Convention.’

Aanvankelijk stond er in plaats van ‘within the meaning of’ dus ‘subject to’ en werd
een verwijzing gemaakt naar de nationale wetgeving die dient ter implementatie van
de CLC. Het oorspronkelijke ontwerp wordt in de Traveaux Preparatoires als volgt
toegelicht26:

‘Sub-paragraph (b) excludes claims which are actually subject to limitation of liability
under the 1969 Oil Pollution Liability Convention or national legislation giving effect to
it. Other national legislation on liability for oil pollution damage does not exclude global
limitation. Thus, a country which adheres to the global Limitation Convention cannot
prevent global limitation of oil pollution otherwise than by adhering to the Oil Pollution
Liability Convention.’

Tijdens de totstandkoming van het Londens Limitatieverdrag van 1976 werden met
betrekking tot de verhouding van het Londens Limitatieverdrag tot de reeds bestaande
CLC drie onderwerpen bediscussieerd:
1. de moeilijkheden die zouden ontstaan voor staten die geen partij zijn bij de CLC;
2. de mogelijkheid dat de CLC van 1969 in de toekomst zou worden geamendeerd;
3. vragen met betrekking tot schade anders dan door vervuiling.

Het aanvankelijk voorgestelde art. 3 sub b zou tot gevolg hebben dat een persoon
die aansprakelijk is voor olievervuiling op grond van een nationale regeling die niet
is gebaseerd op de CLC, zoals nu bijvoorbeeld op de Amerikaanse OPA, mag mee-
delen in het LLMC fonds en daardoor nog verder kan limiteren dan de bedragen ge-
noemd in de nationale regeling voor olievervuiling, uiteraard mits dat verdrag toepasse-
lijk is.27 Bij de totstandkoming van het artikel werd daarom voorgesteld om in art. 3
sub b op te nemen dat het Londens Limitatieverdrag ook onverlet laat de nationale
wetten met betrekking tot aansprakelijkheid voor olievervuiling die niet op de CLC

24 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 93-108.
25 In de zogenaamde Hamburg Draft Convention. Zie voor de tekst van de Hamburg draft: Traveaux

Preparatoires of the LLMC 1976, p. 427-431, zie voor art. 3 sub b p. 428.
26 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 93.
27 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 98.
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zijn gebaseerd. Vervolgens is een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te
onderzoeken om in art. 3 sub b ook nationale wetgeving met betrekking tot de beper-
king van aansprakelijkheid voor olievervuiling anders dan de regels uit de CLC van
de toepassing van het Londens Limitatieverdrag uit te sluiten. De werkgroep stelt na
beraad het volgende28:

‘The Group elaborated the following text on which, however, it was unable to reach an
agreement:
“(b) Claims for oil pollution damage as defined in the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, dated 29 November 1969, or in any amendment or
Protocol thereto which is in force”.’

De gedelegeerde van het Verenigd Koninkrijk is voorzitter van deze werkgroep en
hij doet verslag van het resultaat29:

‘To meet the concerns expressed, two solutions were possible: either to make the reference
to the 1969 Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage purely descriptive,
or to include, in the reference to national legislation, laws other than those giving effect
to that Convention. The first solution seemed to be the more satisfactory, and was therefore
given in the Group’s report.’

En verder stelt hij:

‘Although the basic text excluded only those claims governed by the 1969 Civil Liability
Convention – i.e., those arising in one of the State Parties to that Convention – the new
text proposed by the Working Group excluded claims covered by the Convention, whether
or not that Convention had entered into force in the country concerned. Thus the only claims
excluded would be claims for persistent oil pollution damage caused by loaded tankers.
If, however, application of the 1969 Civil Liability Convention was extended to other
categories of oil or ships, claims for such damage would not be covered by the Convention
under discussion at the present Conference either. In other words, while the basic text would
have the effect, in a country not Party to the 1969 Civil Liability Convention, of allowing
claims for pollution damage to share in the amount laid down under Article 6, the proposed
text would allow pollution damage claims to be treated separately just as they would when
arising in countries Parties to the 1969 Civil Liability Convention.’

Uit de Traveaux Preparatoires bij art. 3 sub b LLMC 1976 blijkt dat voor de toepasse-
lijkheid van het Londens Limitatieverdrag op de aansprakelijkheid voor olievervuiling
de definitie van olievervuiling als bedoeld in de CLC bepalend is. Met andere woorden,
het Londens Limitatieverdrag is niet toepasselijk als de olievervuiling binnen het
materiële toepassingsgebied van de CLC van 1992 valt. Het materiële toepassings-
gebied van de CLC wordt bepaald door de definities van ‘olie’, ‘vervuiling’, ‘schade’

28 LEG/CONF.5.C.1WP.64/Rev. 1.
29 Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 101.
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en ‘schip’. Het materiële toepassingsgebied van de CLC is uitgebreid besproken in
het deel betreffende de aansprakelijkheid voor maritieme onrechtmatige daden.30

Belangrijk is dat in art. 3 sub b LLMC dus niet staat dat het Londens Limitatiever-
drag alleen niet van toepassing is als de CLC wel van toepassing is en evenmin staat
er dat het Londens Limitatieverdrag alleen niet van toepassing is als daadwerkelijk
een recht op beperking van aansprakelijkheid aan de CLC kan worden ontleend. Dit
is van belang omdat de toepasselijkheid van de CLC en het bestaan van een recht
op beperking op basis van de CLC van meer factoren afhangen dan alleen van de
definities van olie, vervuiling, schade en schip. Dit heeft tot gevolg dat art. 3 sub b
de toepasselijkheid van het Londens Limitatieverdrag ook kan uitsluiten indien ook
de CLC niet toepasselijk is of weliswaar toepasselijk is maar in een concreet geval
geen recht op beperking biedt. Voorbeelden van situaties die wel binnen het materiële
toepassingsgebied vallen van de CLC maar waarvoor de CLC toch geen recht op
beperking biedt, zijn olievervuiling op volle zee of in het territoir van een niet-ver-
dragsstaat en olievervuiling waarvoor een ander dan de scheepseigenaar aansprakelijk
wordt gesteld. Het bestaan van deze leemtes werd bij de totstandkoming van art. 3
sub b van het Londens Limitatieverdrag reeds door enkele delegaties opgemerkt.31

Ondanks het signaleren van het probleem, wordt de tekst gehandhaafd. Er ontstaat
nog slechts een discussie over de keuze tussen de woorden ‘as defined in’ en ‘within
the meaning of’. De laatste optie krijgt de voorkeur en het door de werkgroep voor-
gestelde artikellid wordt aangenomen.32

4.4.2 Nederlandse Parlementaire Geschiedenis met betrekking tot art. 3 sub b van
het Londens Limitatieverdrag

Uit de Parlementaire Geschiedenis van de Nederlandse Goedkeuringswet van het
Londens Limitatieverdrag blijkt dat de leemtes tussen het Londens Limitatieverdrag
en de CLC ook door de Nederlandse wetgever zijn gesignaleerd. In de Memorie van
Toelichting bij het voorstel van de rijkswet33 tot goedkeuring van het Londens Limita-
tieverdrag is ten aanzien van art. 3 sub b gesteld:

30 Zie paragraaf 2.2 van deel II.
31 De delegatie van Denemarken stelt op dat moment reeds de vraag of de voorgestelde tekst impliceert

dat bepaalde vorderingen met betrekking tot olievervuiling zowel buiten het CLC-verdrag als het
LLMC verdrag zouden vallen. De gedelegeerde van het Verenigd Koninkrijk bevestigt het bestaan
van deze mogelijkheid namens de werkgroep die de tekst had geformuleerd. Traveaux Preparatoires
of the LLMC 1976, p. 101. Later in het debat stelt Cleton namens Nederland dat de door de werk-
groep voorgestelde tekst kan leiden tot problemen met betrekking tot de verzekering. Cleton doelt
hier op de mogelijkheid dat, nu de tekst niet verwijst naar nationale beperkingsregimes, er onbeperkte
aansprakelijkheid bestaat voor schade door olievervuiling die onder de CLC noch onder de LLMC
valt. Ondanks deze geuite vrees is in het uiteindelijke artikel geen verwijzing naar nationale beper-
kingsregels gekomen. Zie: Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 103.

32 Zie ook IMO document LEG/CONF.5/C.3/1, gepubliceerd in Traveaux Preparatoires of the LLMC
1976, p. 457.

33 Rijkswet 19 769. Zie: PG Boek 8 BW, 1992, p. 678-679.
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‘Artikel 3 somt de vorderingen op die uitdrukkelijk zijn uitgezonderd van de beperking van
aansprakelijkheid. Behalve de vorderingen, die ook reeds in het Brusselse Verdrag zijn
uitgezonderd (artikel 1, vierde lid) en die in het onderhavige art. 3 onder a en e zijn
vermeld, worden ook genoemd de vorderingen terzake van schade door verontreiniging
door olie, als bedoeld in het Verdrag van Brussel van 29 november 1969 (zie onder b),
de vorderingen die zijn onderworpen aan een verdrag of nationale wetgeving, waardoor
de beperking van aansprakelijkheid voor kernschade geregeld of verboden wordt (zie onder
c) en tenslotte de vorderingen tegen de eigenaar van een nucleair schip terzake van
kernschade (ze onder d). De aanvankelijke opzet van deze bepaling was beperkter, namelijk
het afbakenen van de regeling van het algemene limitatieverdrag teneinde een overlapping
te voorkomen met de regeling van de beperking van aansprakelijkheid in andere verdragen.
De definitieve redactie van genoemde bepalingen is echter veel ruimer, waardoor het
Verdrag van Londen bepaalde categorieën van vorderingen uitsluit, ook al wordt de
beperking van aansprakelijkheid voor die vorderingen slechts beheerst door nationale
wetgeving.
Dit blijkt in de eerste plaats uit de bewoordingen van onderdeel b, dat betrekking heeft
op vorderingen wegens verontreiniging door olie. Het ontwerp-verdrag beperkte de uitslui-
ting nog tot vorderingen waarop het Verdrag van Brussel van 29 november 1969 van
toepassing is. Voor een aantal Staten dat geen partij is bij dat Verdrag, maar een eigen
nationale regeling hebben terzake van de aansprakelijkheid voor olieverontreiniging, was
deze beperkte uitsluiting niet aanvaardbaar, aangezien zij niet wensten dat de beperking
van aansprakelijkheid zou worden beheerst door het nieuwe Verdrag van Londen. De
eindversie van art. 3 onder b is dan ook ruimer gesteld: daarin worden van beperking
uitgesloten alle vorderingen in de zin van het Verdrag van 1969, dat wil zeggen alle
vorderingen wegens schade door verontreiniging door olie welke uit een schip is ontsnapt
of weggevloeid, gericht tegen de eigenaar van dat schip. Wat onder “schip” en “olie”
en “schade door verontreiniging” moet worden verstaan, is omschreven in art. I, leden
1, 5 en 6 van het Verdrag van 1969. Dat Verdrag is zelf alleen van toepassing op schade
die is ontstaan op het grondgebied (met inbegrip van de territoriale zee) van een staat
die verdragspartij is (zie art. III). Heeft de vordering betrekking op schade die buiten dat
gebied is ontstaan, dan ontstaat er een leemte die door nationale wetgeving aangevuld
kan worden.
Wel komt een beroep op beperking van aansprakelijkheid overeenkomstig art. 3 onder b
toe aan de reder van een schip dat aansprakelijk is voor schade door verontreiniging door
olie, veroorzaakt door een daardoor aangevaren tankschip, alsook aan de reder- niet
eigenaar van een tankschip.’

4.4.3 Literatuur over art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag

Ook na het inwerkingtreden van het Londens Limitatieverdrag van 1976 is in de
internationale literatuur gewezen op de onvolkomenheden van art. 3 sub b LLMC
1976. Griggs en Williams34 hebben ten aanzien van de verhouding tussen de twee
genoemde verdragen gesteld:

34 Griggs en Williams, 1998, p. 21-22.
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‘It is assumed that the draftsman intended simply that a shipowner’s right of limitation
for oil pollution claims should remain governed by the 1969 Civil Liability Convention
(CLC) and not by the 1976 Convention. It seems likely, however, that Article 3(b) has a
wider effect than intended: provided that the claim is of its nature for “oil pollution
damage” as defined in the CLC, then irrespective of whether the claim is actually made
under the CLC, and irrespective of whether it is made against the shipowner (who is the
only party entitled to limit under CLC) or some other party, no right of limitation will exist
under the 1976 Convention. This could mean that where pollution claims are brought
against parties other than a shipowner (such as a ship manager or operator) neither the
CLC nor the 1976 Convention will provide any right of limitation. This is recognized as
a defect in the Convention which needs to be addressed in the domestic legislation which
incorporates the Convention.’35

Ozcayir36 zegt over dit zelfde onderwerp:

‘Different views have been expressed as regards the interpretation of the phrase “within
the meaning of” used in Article 3(b). The aim of the provision was to make sure that oil
pollution claims would remain governed by the Civil Liability Convention rather than the
1976 Limitation Convention.’

Tijdens het debat bij het ontwerpen van art. 3 sub b LLMC-verdrag werd voorgesteld
om de uitsluitingsbepaling uit het Londens Limitatieverdrag alleen van toepassing
te doen zijn ten opzichte van staten die partij zijn bij de CLC. Dit voorstel was
onacceptabel voor de staten die geen partij zijn bij het CLC-verdrag. Ozcayir leidt
hieruit af:

‘Article 3 (b) has the effect of excluding from the 1976 Convention all claims which fall
within the definition of the Civil Liability Convention whether the Civil Liability Convention
applies in the country in question or not. The test which has to be applied is what type
of damage is the claim for? As long as the claim is within the nature of oil pollution as
defined in the Civil Liability Convention it does not matter whether the claim is actually
made under the Convention or the claim is made against the shipowner or some other party.
This means that if pollution claims are brought against other parties than the shipowner,
none of these Conventions will provide limitation right. With regard to the shipowner it
seems that there is not much of a problem as the Civil Liability Convention provides that
such claims must only be brought under the Civil Liability Convention.
If a claim for oil pollution damage is caused by a laden tanker in a State party only to
the 1976 Limitation Convention, the claim would not be limited under this Convention as
it is pollution damage within the meaning of the 1969 CLC.
If the State is also party to the 1969 CLC, then this claim would be limitable under this
Convention. In case of a claim for oil pollution damage caused by a laden tanker on the
territory of a State party to both Conventions and claim is made against the charterer rather

35 Vgl. art. 153 en 154 paragraaf 4(2) van Part II van Schedule & van de MSA 1995: ‘The claims
excluded from the Convention by paragraph (b) of Article 3 are claims in respect of any liability
incurred under section 153 of this Act.’

36 Oya Ozcayir 2000, p. 4-8.
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than the owner, the claim would not be covered under the Civil Liability Convention as
the Convention does not regulate limit of liability claims for such damage against the
charterer. However, it would not be limited under the 1976 Convention either as the type
of pollution damage is within the meaning of the 1969 Civil Liability Convention although
it is not actually covered by the provisions of this Convention.’

Ozcayir constateert dus dat art. 3 sub b LLMC tot gevolg heeft dat de aansprakelijk-
heid voor bepaalde vorderingen uit olievervuiling onbeperkt is geworden. Ozcayir
stelt dat de aansprakelijkheid van de rompbevrachter voor olievervuiling op grond
van het CLC-verdrag van 1969 noch op grond van het Londens Limitatieverdrag kan
worden beperkt. Dit probleem is in belangrijke mate verkleind door het protocol van
1992 bij het CLC-verdrag. In het door dat protocol gewijzigde CLC-verdrag van 1992
wordt onder meer de rompbevrachter van aansprakelijkheid voor olievervuiling
uitgesloten. Nu de bevrachter voor schade als bedoeld in het CLC-verdrag niet meer
aansprakelijk gesteld kan worden, doet de noodzaak om die aansprakelijkheid te
kunnen beperken voor wat betreft olievervuiling binnen het verdragsgebied van het
CLC-verdrag zich niet meer voor. De leemte tussen het CLC-verdrag en het Londens
Limitatieverdrag ten aanzien van het recht op beperking van aansprakelijkheid van
zowel de scheepseigenaar als de rompbevrachter voor olievervuiling buiten de territori-
ale wateren of de EEZ van een staat die partij is bij het CLC-verdrag is echter wel
blijven bestaan.

4.5 Nationale oplossingen voor de geconstateerde leemte tussen de CLC en
het Londens Limitatieverdrag

4.5.1 Nederlands recht

In de Nederlandse wet is art. 3 sub b van het Londens Limitatieverdrag in art. 753
lid 1 Boek 8 BW37 neergelegd en vertaald als:

‘Deze titel is niet van toepassing op:
(…)
b. vorderingen voor schade door verontreiniging door olie, zoals deze zijn bedoeld in het
op 29 november 1969 tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke
aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie of in enige kracht van wet
hebbende wijziging van dat Verdrag of Protocol daarbij;’

37 Het LLMC-verdrag is aanvankelijk in het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering geïmplementeerd. Later zijn de bepalingen uit het Wetboek van koophandel in Boek
8 van het Burgerlijk Wetboek terechtgekomen.
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Bij de voorbereiding van de Nederlandse regeling38 Beperking van aansprakelijkheid
voor maritieme vorderingen stelt de Vaste Commissie van Justitie aan de minister39

onder meer de vraag hoe ruim de zinsnede ‘vorderingen voor schade door verontreini-
ging door olie, zoals deze zijn bedoeld’ moet worden opgevat. De minister legt eerst
uit hoe men tot de gekozen formulering is gekomen:

‘Enkele landen die geen partij waren bij het Brusselse Verdrag van 1969 wilden niet dat
het Londense Verdrag van toepassing zou zijn op vorderingen wegens verontreiniging door
olie in hun territorium. Landen die wel partij waren bij het Verdrag van 1969 wilden niet
dat het Londense Verdrag van toepassing zou zijn op vorderingen wegens verontreiniging
door olie in hun territorium. Landen die wel partij waren bij het Verdrag van 1969 wilden
echter zo veel mogelijk voorkomen dat er een leemte zou ontstaan tussen de Verdragen
van 1969 en 1976. Bij wijze van compromis is de formulering gekozen “vorderingen voor
schade door verontreiniging door olie, zoals deze zijn bedoeld”. Hierdoor bleef echter toch
een leemte bestaan. De vorderingen tegen de eigenaar van een olietankschip terzake van
een schade door olieverontreiniging veroorzaakt door zijn schip op het grondgebied van
een staat die geen partij is of terzake van zodanige schade veroorzaakt op volle zee, konden
niet worden beperkt. Deze leemte wordt voor het geval dat de beperking van de aansprake-
lijkheid wordt bepaald door Nederlands recht opgevangen door een wijziging van de Wet
aansprakelijkheid olietankschepen in wetvoorstel 19 768.’

In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van het Wetboek van Koophandel40

wijst de minister eveneens op de leemte tussen het olieverdrag en het algemene
beperkingsverdrag:

‘Aangezien het Verdrag van 1969 slechts gelding heeft voor vorderingen wegens verontreini-
gingsschade ontstaan op het grondgebied met inbegrip van de territoriale zee van een staat
die partij is bij dat verdrag (art. II van het Verdrag van 1969) ontstaat er een leemte ter
zake van vorderingen gericht tegen de eigenaar van een olietankschip wegens schade door
olieverontreiniging op het grondgebied van een staat die geen partij is bij het Verdrag
van 1969 of op volle zee. In deze leemte zal worden voorzien door de in art. III van het
onderhavige wetsontwerp voorgestelde wijziging van de Wet aansprakelijkheid olietanksche-
pen (Stb. 1975, 21).’

Uit de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis blijkt dat de wetgever de leemte tussen
de CLC en het Londens Limitatieverdrag heeft gezien. De wetgever heeft vervolgens
deze leemte door middel van nationaal recht opgevuld door art. 10a aan de WAOT
toe te voegen.

38 Wijziging van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel, van het eerste boek van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen,
Kamerstukken II 19 768.

39 Kamerstukken II 1987/88, 19 768 enz., nr. 8; PG Boek 8 BW, p. 638-639.
40 Zie met betrekking tot art. 740d K: Kamerstukken II 1986/87, 19 768, nr. 3; PG Boek 8 BW, p.

663-664.
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Artikel 10a Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen (WAOT)
Artikel 10a van de WAOT luidde aanvankelijk41:

‘De eigenaar kan zich overeenkomstig het bepaalde in Titel XI A van het tweede boek van
het Wetboek van Koophandel en de artikelen 320a-320z van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering beroepen op beperking van aansprakelijkheid uit anderen hoofde voor
vorderingen terzake van verlies of schade, buiten het schip buiten Nederland en niet in
het gebied van een bij het Verdrag partij zijnde Staat toegebracht, door bevuiling door
olie als gevolg van het ontsnappen of lozen van die olie uit het schip, daaronder begrepen
de kosten van preventieve maatregelen en verlies of schade welke zijn veroorzaakt door
deze maatregelen.’

Na het inwerkingtreden van het protocol van 1992 bij de CLC is art. 10a WAOT
gewijzigd in42:

‘De eigenaar kan zich overeenkomstig het bepaalde in titel 7 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek en art. 642a-642z van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beroepen
op beperking van aansprakelijkheid uit anderen hoofde voor vorderingen terzake van verlies
of schade, buiten het schip buiten Nederland, de territoriale zee daaronder begrepen, buiten
de Nederlandse exclusieve economische zone (EEZ) of, zolang een zodanige zone niet is
ingesteld, buiten een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee, waarvan de buiten-
grenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continen-
taal plat en niet in het gebied van een bij het Verdrag partij zijnde Staat toegebracht, door
bevuiling door olie als gevolg van het ontsnappen of lozen van die olie uit het schip,
daaronder begrepen de kosten van preventieve maatregelen en verlies of schade welke zijn
veroorzaakt door deze maatregelen.’

In de Memorie van Toelichting43 bij het oorspronkelijke art. 10a WAOT staat:

‘Uit art. 3 onder b van het Londense Verdrag volgt, dat het de eigenaar van een tankschip
als in dat Verdrag bedoeld voor door verontreiniging door olie ontstane schade geen beroep
op beperking van zijn aansprakelijkheid toekent. Het in dat artikel genoemde Brusselse
Verdrag van 1969 kent dergelijke mogelijkheid wel, doch daar dit slechts voor in een
verdragsstaat ontstane schade geldt, heeft art. 3 onder b van het Londense Verdrag ten
gevolge dat onbeperkte aansprakelijkheid bestaat voor schade door verontreiniging door
olie op volle zee en in een niet bij het Brusselse verdrag van 1969 partij zijnde staat. Dit
kan tot grote incongruentie aanleiding geven: wanneer een olietankschip op volle zee olie
verliest, die de visstand aantast en vervolgens naar de kust drijvend daar geheel dezelfde
soort schade aanricht, zou de eigenaar onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schade op
volle zee, doch beperkt ten aanzien van de schade binnen de territoriale wateren. Onder
het huidige recht kan hij ook voor de eerstgenoemde schade zijn aansprakelijkheid beperken,

41 Wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 241; in werking getreden op 1 september 1990, Stb. 1990, 424.
42 Wet van 4 september 1996, Stb. 1996, 461. In werking getreden op 15 november 1997, Stb. 1997,

167. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 473, nr. 1-5 en Kamerstukken I 1995/96, 24 473 nr. 270 en
270a.

43 Kamerstukken II 1986/87, 19 768, nr. 3, p. 16.
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doch door het met art. 3 onder b van het Londense verdrag overeenstemmend nieuw
ontworpen art. 740d onder b verliest hij deze bevoegdheid. Zonder voor verontreinigings-
schade die noch in Nederland is ontstaan, noch in enige andere staat die partij is bij het
Brusselse Verdrag van 1969 een aansprakelijkheidsregeling in het leven te roepen, heft
het onderhavige ontwerp de bedoelde lacune op door voor deze schade een afzonderlijke
mogelijkheid tot beperking te scheppen, voor het geval dat de beperking van de aansprake-
lijkheid wordt bepaald door het Nederlandse recht. Op de genoemde vorderingen wordt
de beperkingsregeling van het Wetboek van Koophandel, en niet die van deWet aansprake-
lijkheid olietankschepen, van overeenkomstige toepassing verklaard, waardoor voor de
eigenaar en de reder-niet-eigenaar van een tankschip dezelfde berekening van de beperkings-
verdragen geldt. In het hierboven als voorbeeld aangehaalde geval zal de met inachtneming
van art. 3, vijfde lid, van deWet aansprakelijkheid olietankschepen olietankschepen aange-
sproken reder-niet-eigenaar alleen een fonds moeten stellen op grond van art. 740a-740j
van het Wetboek van Koophandel, terwijl de eigenaar van het olietankschip een (afzonder-
lijk) fonds moet stellen tot dit bedrag voor schade op volle zee, naast zijn aansprakelijkheid
tot het volgens het Brussels Verdrag van 1969 berekende maximum voor schade binnen
de territoriale wateren.’

Uit art. 10a WAOT en de bijbehorende Memorie van Toelichting blijkt dat de leemte
betreffende olievervuiling op volle zee buiten de EEZ van een verdragsstaat en in
de territoriale wateren van een niet-verdragsstaat is opgelost voor zowel de scheeps-
eigenaar als andere personen aan wie in het Londens Limitatieverdrag het recht op
beperking wordt toegekend. Art. 10a WAOT is uiteraard alleen toepasselijk indien
Nederlands recht op de beperking van aansprakelijkheid toepasselijk is. De vraag die
daarbij rijst, is wanneer Nederlands recht van toepassing is; met andere woorden welke
conflictregel de Nederlandse rechter hanteert ter bepaling van het toepasselijke recht
op de beperking van aansprakelijkheid in afwezigheid van eenvormige regels.44 De
vraag welke conflictregels de Nederlandse rechter moet toepassen ter bepaling van
het toepasselijke recht op de beperking van aansprakelijkheid komt hieronder nog
uitgebreid aan de orde.45

4.5.2 Engels recht

De bepalingen uit de CLC zijn voor het Engelse recht neergelegd in Chapter 3 van
Part VI van de Merchant Shipping Act (MSA) van 1995.46 In art. 153 van de Mer-
chant Shipping Act (MSA) is bepaald:

44 Indien de Nederlandse rechter bevoegd is te oordelen over olievervuiling in de territoriale wateren
van een staat die geen partij is bij de CLC, is het recht van die Staat toepasselijk op grond van de
lex loci delicti-regel van art. 3 WCOD en niet het Nederlandse recht. Ingeval van olievervuiling
op volle zee geldt de lex registrationis van het schadeveroorzakende schip op grond van art. 1 sub
b en art. 3 WCOD.

45 Zie hoofdstuk 8.
46 Zie: www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in november 2005.
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‘1) Where, as a result of any occurrence, any oil is discharged or escapes from a ship
to which this section applies, then (except as otherwise provided by this Chapter) the owner
of the ship shall be liable:
(a) for any damage caused outside the ship in the territory of the United Kingdom by
contamination resulting from the discharge or escape; and
(b) for the cost of any measures reasonably taken after the discharge or escape for the
purpose of preventing or minimising any damage so caused in the territory of the United
Kingdom by contamination resulting from the discharge or escape; and
(c) for any damage caused in the territory of the United Kingdom by any measures so taken.
2) Where, as a result of any occurrence, there arises a grave and imminent threat of damage
being caused outside a ship to which this section applies by the contamination that might
result if there were a discharge or escape of oil from the ship, then (except as otherwise
provided by this Chapter) the owner of the ship shall be liable-
(a) for the cost of any measures reasonably taken for the purpose of preventing or mini-
mising any such damage in the territory of the United Kingdom; and
(b) for any damage caused outside the ship in the territory of the United Kingdom by any
measures so taken;
and in this Chapter any such threat is referred to as a relevant threat of contamination.
(3) Subject to subsection (4) below, this section applies to any ship constructed or adapted
for carrying oil in bulk as cargo.
(4) Where any ship so constructed or adapted is capable of carrying other cargoes besides
oil, this section shall apply to any such ship-
(a) while it is carrying oil in bulk as cargo; and
(b) unless it is proved that no residues from the carriage of any such oil remain in the
ship, while it is on any voyage following the carriage of any such oil,
but not otherwise.
(5) Where a person incurs a liability under subsection (1) or (2) above he shall also be
liable for any damage or cost for which he would be liable under that subsection if the
references in it to the territory of the United Kingdom included the territory of any other
Liability Convention country.
(6) Where
(a) as a result of any occurrence, a liability is incurred under this section by the owner
of each of two or more ships, but
(b) the damage or cost for which each of the owners would be liable cannot reasonably
be separated from that for which the other or others would be liable,
each of the owners shall be liable, jointly with the other or others, for the whole of the
damage or cost for which the owners together would be liable under this section.
(7) For the purposes of this Chapter-
(a) references to a discharge or escape of oil from a ship are references to such a discharge
or escape wherever it may occur, and whether it is of oil carried in a cargo tank or of
oil carried in a bunker fuel tank;
(b) where more than one discharge or escape results from the same occurrence or from
a series of occurrences having the same origin, they shall be treated as one, but any
measures taken after the first of them shall be deemed to have been taken after the discharge
or escape; and
(c) where a relevant threat of contamination results from a series of occurrences having
the same origin, they shall be treated as a single occurrence.
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(8) The [1945 c. 8] Law Reform (Contributory Negligence) Act 1945 and, in Northern
Ireland, the [1948 c. 23 (N.I.).] Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act (Northern
Ireland) 1948 shall apply in relation to any damage or cost for which a person is liable
under this section, but which is not due to his fault, as if it were due to his fault.’

De bepalingen uit het Londens Limitatieverdrag zijn voor het Engelse recht neergelegd
in Schedule 7 bij de MSA van 1995.47 In het Engelse recht heeft men getracht de
kwestie betreffende de leemtes tussen het Londens Limitatieverdrag en de CLC op
te lossen in paragraph 4(2) van Part II van Schedule 7 bij de MSA van 1995. In dat
artikel is gesteld:

‘The claims excluded from the Convention by paragraph (b) of Article 3 are claims in
respect of any liability incurred under section 153 of this Act.’

Griggs en Williams48 stellen dat uit de woorden ‘any liability incurred’ blijkt dat
naar Engels recht de uitsluiting van het Londens Limitatieverdrag alleen geldt als
daadwerkelijk een recht op beperking aan de CLC kan worden ontleend en voorts
dat de uitsluiting van het Londens Limitatieverdrag niet geldt voor andere personen
dan de scheepseigenaar. Zij stellen:

‘(…) (it is) clear that for the purpose of English law, Article 3 (b) applies only to liabilities
actually incurred under CLC. Furthermore, it does not exclude a claim for limitation of
liability in respect of an oil pollution claim by any person other than the owner (e.g.
charterer or salvor)’.

Hieruit blijkt dat de Engelse wet evenals de Nederlandse wet de leemte betreffende
olievervuiling buiten het geografische verdragsgebied van de CLC oplost. Opgemerkt
dient wederom dat deze Engelse oplossing alleen functioneel is indien Engels recht
van toepassing is.

Voor zowel de WAOT als het Engelse artikel geldt overigens dat de scheepseige-
naar die geen recht op beperking van aansprakelijkheid aan de CLC kan ontlenen
bijvoorbeeld omdat hij de schade opzettelijk heeft veroorzaakt geen recht op beperking
kan ontlenen aan art. 10a WAOT of het vergelijkbare Engelse artikel. Ingeval van
dergelijk gedrag biedt het Londens Limitatieverdrag namelijk ook geen recht op
beperking van aansprakelijkheid.

47 Zie: www.opsi.gov.uk, geraadpleegd in november 2005.
48 Griggs en Williams 1998, p. 22.
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4.5.3 Doelmatigheid en rechtvaardigheid van de nationale invulling van de leemtes
tussen de algemene en de bijzondere limitatieverdragen

Onder het Brussels Beperkingsverdrag van 1957 paste de Nederlandse rechter op de
aansprakelijkheid voor bijna alle maritieme vorderingen, inclusief vorderingen uit
olievervuiling ongeacht waar deze waren ontstaan, de lage limieten uit het BBV 1957
toe. Deze limieten werden te laag bevonden voor olievervuiling en daarom werd in
1969 de CLC ontworpen waarin veel hogere limieten stonden voor olievervuiling die
plaatsvond in de territoriale wateren van een verdragsstaat. Voor de aansprakelijkheid
voor olievervuiling op volle zee of in de territoriale wateren van staten die geen partij
waren bij de CLC bleven de lage limieten uit BBV 1957 gelden. Met de introductie
van het Londens Limitatieverdrag van 1976 is de beperkte aansprakelijkheid voor
olievervuiling in de territoriale wateren van CLC-Staten gelijk gebleven maar is de
aansprakelijkheid voor olievervuiling op volle zee en in de territoriale wateren van
een staat die geen partij is bij de CLC ineens onbeperkt geworden. Met het protocol
van 1992 bij de CLC is de aansprakelijkheid voor olievervuiling in de EEZ van een
staat die partij is bij de CLC niet meer onbeperkt maar beperkt tot de limieten uit
de CLC van 1992. Mijns inziens had het de voorkeur verdiend om in de eerste plaats
vorderingen die onder het materieel en geografisch toepassingsgebied van het CLC-
verdrag vallen van toepassing van het Londens Limitatieverdrag uit te sluiten en in
de tweede plaats te voorzien in een opt-out clausule ten aanzien van vorderingen uit
olievervuiling voor staten die geen partij zijn bij het CLC-verdrag en voor olievervui-
ling een eigen aansprakelijkheidsregeling, zoals de Amerikaanse OPA, kennen. Het
resultaat van de gekozen compromisoplossing is namelijk nu dat er geen sluitend sys-
teem van de toepassingsgebieden van het Londens Limitatieverdrag en het CLC-
verdrag bestaat terwijl een van de belangrijkste staten voor wie de compromisoplossing
was opgenomen, zijnde de Verenigde Staten, uiteindelijk geen partij zijn geworden
bij het Londens Limitatieverdrag. Nu we echter te maken met een niet-sluitend systeem
is het juist dat onder meer in de Nederlandse en Engelse wetgeving de bestaande
leemte is ingevuld. Als gevolg hiervan is de aansprakelijkheid voor olievervuiling
op volle zee en in de territoriale wateren van een staat die geen partij is bij de CLC,
beperkt tot de limieten uit het Londens Limitatieverdrag.

Omdat 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 Neder-
landse 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 vallen,
te beperken overeenkomstig de limieten uit het Londens Limitatieverdrag.



5 Fondsvorming

5.1 Het verwezenlijken van een recht op beperking

Voor het verwezenlijken van een recht op beperking zijn twee zaken van belang. In
de eerste plaats de vorming van een fonds. Fondsvorming staat in dit hoofdstuk
centraal. In de tweede plaats is van belang de bevoegdheid van de rechter om over
een verzoek tot beperking van aansprakelijkheid te oordelen. De bevoegdheid van
de rechter wordt onderzocht in het volgende hoofdstuk. Het onderscheid tussen
enerzijds de bevoegdheid van de rechter om te oordelen over een beperkingsverzoek
en anderzijds de mogelijkheid van een schuldenaar om een fonds te vormen werd
mijns inziens nog niet voldoende helder gemaakt door de Rechtbank Amsterdam1

in de zaak Egelantiersgracht. De uitkomst is overigens wel juist.

Egelantiersgracht
In de zaak Egelantiersgracht2 liggen de feiten als volgt. Tijdens stuwadoorswerkzaam-
heden aan boord van de Egelantiersgracht in Le Havre breekt op 5 oktober 2000 brand
uit aan boord. Als gevolg hiervan ontstaat schade aan het schip en de lading. Op
verzoek van de rederij beveelt de Franse rechter op 9 oktober 2000 een gerechtelijke
expertise. Op 23 oktober dagvaardt ladingbelanghebbende COFOR de rederij en een
andere ladingbelanghebbende SIFA voor de Franse rechter. Op 2 februari 2001
dagvaardt de reder alle ladingbelanghebbenden, inclusief COFOR en SIFA voor de
Nederlandse rechter om een verklaring voor recht te krijgen dat de reder niet aanspra-
kelijk is op grond van de brandexceptie. Op 12 februari verzoekt de reder de Neder-
landse rechter om vaststelling van het bedrag van haar beperkte aansprakelijkheid.
Op 15 mei 2001 besluit de Nederlandse rechter de zaak aan te houden totdat over
de bevoegdheid van de Franse rechter is beslist.3 De rechtbank Amsterdam oordeelt
daartoe als volgt:

‘4.4 In tegenstelling tot hetgeen de Rederij heeft betoogd, houdt art. 11 lid 1 LBV voor
de daar bedoelde vorderingen een exclusieve bevoegdheid in. Het gebruik van het woord
“kan” in het weergegeven Verdragsartikel geeft weer dat het bedoelde persoon vrijstaat

1 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht). Zie ook: Rb. Amsterdam 15
mei 2001, S&S 2002, 38 en Hof Amsterdam 4 oktober 2001, S&S 2002, 118.

2 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht).
3 Rb. Amsterdam 15 mei 2001, S&S 2002, 38 (Egelantiersgracht).
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al dan niet een dergelijk fonds te stellen. Aan het voorgaande doet de, naar Nederlands
recht toepasselijke, jurisdictieclausule Amsterdam in de cognossementen niet af.
4.5 Nu een of meer verweerders de Rederij voor het Tribunal de Commerce te Le Havre
hebben aangesproken vóórdat de Rederij voor deze rechtbank een procedure tot het
verkrijgen van een verklaring voor recht is begonnen, volgt uit hetgeen hiervoor is over-
wogen dat het beperkingsfonds te Le Havre gesteld dient te worden.
4.6 Dit oordeel zal anders moeten luiden indien het Tribunal de Commerce te Le Havre
zich onbevoegd zou verklaren kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van schade.
4.7 Daarom zal de definitieve beslissing op dit verzoekschrift op de voet van afdeling 8
van het EEX worden aangehouden totdat onherroepelijk is beslist over de bevoegdheid
van het Tribunal de Commerce te Le Havre. Indien wordt voort geprocedeerd zal tevens
worden beslist op het meer subsidiaire verweer.
4.8 De rederij heeft zich nog beroepen op art. 6bis EEX, waar is bepaald dat vorderingen
tot beperking van aansprakelijkheid dienen te worden gebracht voor de rechter die uit
hoofde van het EEX bevoegd is kennis te nemen van vorderingen ter zake van aansprakelijk-
heid voortvloeiend uit het gebruik van een schip.
4.9 Dit beroep leidt voorshands niet tot een ander oordeel, aangezien thans eerst zal moeten
worden uitgemaakt of het reeds aangezochte Tribunal de Commerce bevoegd is van de
hoofdvorderingen kennis te nemen. Indien dat het geval is, leiden zowel art. 6bis EEX als
art. 11 lid l LBV naar dat Tribunal als bevoegde instantie om de beperking van de aanspra-
kelijkheid te beoordelen. Voor het geval het Tribunal de Commerce te Le Havre zich ter
zake onbevoegd acht en verweerders op grond van de jurisdictieclausule althans op basis
van art. 2 EEX de hoofdvordering voor deze rechtbank zouden brengen, leiden bedoelde
verdragsartikelen tot bevoegdheid van deze rechtbank.’

In hoger beroep tegen deze beslissing oordeelt het Hof Amsterdam4 dat de rederij
niet ontvankelijk is in haar beroep omdat geen hoger beroep mogelijk is tegen een
tussenbeschikking zoals de beschikking van de rechtbank van 15 mei 2001. Op 5
oktober 2001 dagvaarden COFOR en een andere ladingbelanghebbende de rederij
voor de Rechtbank Amsterdam. Op dezelfde dag trekt de rederij haar eerdere verzoek
om beperking in en dient de rederij op 8 oktober 2001 bij de Rechtbank Amsterdam
een nieuw verzoek in tot vaststelling van het bedrag van haar beperkte aansprakelijk-
heid. De Rechtbank Amsterdam5 oordeelt dan op 12 maart 2002:

‘4.1. De omstandigheid dat een aantal ladingbelanghebbenden, thans verweersters sub 33
en 34, een al dan niet voorwaardelijke vordering bij deze rechtbank hebben ingesteld tot
vergoeding van ladingschade, die is veroorzaakt door het hiervoor onder 1.b bedoelde
evenement, maakt de situatie in de onderhavige zaak principieel anders dan in de zaak
met rekestnummer 01.0112 H. Thans is deze rechtbank immers een rechtelijke autoriteit
in een verdragsstaat waarin – door ladingbelanghebbenden – een rechtsvordering is
aanhangig gemaakt met betrekking tot een voor beperking vatbare vordering, zodat deze
rechtbank op grond van het bepaalde in art. 11 lid 1 LBV bevoegd is van dit verzoek kennis
te nemen. Deze wijziging in de omstandigheden leidt er toe dat geen sprake is van “bis

4 Hof Amsterdam 4 oktober 2001, S&S 2002, 118.
5 Rb. Amsterdam 12 maart 2002, S&S 2002, 119 (Egelantiersgracht).
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in idem” of van strijd met een goede procesorde, zoals verweersters hebben aangevoerd.
De rechtbank is voorts bevoegd van het verzoek kennis te nemen, nu de Rederij in Amster-
dam is gevestigd. Daaraan staat noch het bepaalde in art. 21 lid 1 EEX noch het bepaalde
in art. 22 EEX in de weg, nu toepassing van dit artikelen niet tot onbevoegdheid doch tot
aanhouding van de zaak leidt. Opgemerkt wordt dat het toewijzen van het verzoek van de
Rederij geen risico inhoudt van tegenstrijdige uitspraken in de bodemprocedure, zoals
bedoeld in art. 22 lid 3 EEX.
4.2. Een en ander brengt met zich dat het de Rederij vrij staat het onderhavig verzoek bij
deze rechtbank in te dienen.’

Mijns inziens had de rechtbank twee zaken dienen te onderscheiden. In de eerste plaats
gaat het om de bevoegdheid van de rechter om te oordelen over een beperkingsver-
zoek. De bevoegdheid had in het onderhavige geval moeten worden beoordeeld naar
de regels van de EEX-verdrag. In de tweede plaats gaat het om het recht van de
schuldenaar om in een bepaalde Staat fonds te vormen. De vraag of fonds mag worden
gevormd moet worden beantwoord volgens het bepaalde in art. 11 LLMC. Op grond
van dat artikel mag in een staat fonds worden gevormd indien in die Staat rechtsmidde-
len jegens de verzoeker zijn ingesteld. Nu op 5 oktober 2000 de rederij in Nederland
werd gedagvaard, was de rederij op grond van art. 11 gerechtigd in Nederland fonds
te vormen.

De mogelijkheden om een recht op beperking van aansprakelijkheid in Nederland
te verwezenlijken, zijn aanzienlijk beperkt sinds het inwerkingtreden van het Londens
Limitatieverdrag. De oorzaak van deze beperking is gelegen in art. 10 lid 1 en art.
11 LLMC. Deze artikelen worden nader onderzocht.

5.2 Art. 10 van het Londens Limitatieverdrag: demogelijkheid om fondsvor-
ming als voorwaarde te stellen voor het recht op beperking

In art. 10 LLMC is bepaald:

‘1. Limitation of liability may be invoked notwithstanding that a limitation fund as mentioned
in Article 11 has not been constituted. However, a State Party may provide in its national
law that, where an action is brought in its Courts to enforce a claim subject to limitation,
a person liable may only invoke the right to limit liability if a limitation fund has been
constituted in accordance with the provisions of this Convention or is constituted when
the right to limit liability is invoked.
2. If limitation of liability is invoked without the constitution of a limitation fund, the
provisions of Article 12 shall apply correspondingly.
3. Questions of procedure arising under the rules of this Article shall be decided in accord-
ance with the national law of the State Party in which action is brought.’
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Het Londens Limitatieverdrag stelt zelf niet als voorwaarde voor het bestaan van een
recht op beperking dat een fonds gevormd moet zijn.6 Op grond van art. 10 lid 1
LLMC mogen staten in hun nationale recht echter bepalen dat fondsvorming wel
verplicht is. Het Koninkrijk der Nederlanden is met Japan een van de weinige verdrags-
staten die van deze afwijkmogelijkheid gebruik heeft gemaakt.7 In het art. 750 lid 1
van Boek 8 BW is bepaald dat in een procedure voor de Nederlandse rechter de aan-
sprakelijkheid alleen kan worden beperkt door het stellen van één of meer fondsen.
In art. 642a Rv is in aansluiting daarop gesteld:

‘Wie op grond van art. 750, art. 751, art. 1060 of art. 1061 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek een beroep wil doen op beperking van zijn aansprakelijkheid, verzoekt de rechtbank
binnen welker rechtsgebied het kantoor waar het schip te boek staat in de openbare
registers, bedoeld in afeling 2 van titel 1van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, is gelegen,
dan wel wanneer het schip niet te boek staat in de openbare registers, bedoeld in afdeling
2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtbank te Rotterdam, het bedrag
of de bedragen waartoe zijn aansprakelijkheid is beperkt (het bedrag van het fonds of van
de fondsen), vast te stellen en te bevelen dat tot een procedure ter verdeling van een te
stellen fonds zal worden overgegaan.’

Een fonds vormt een afgescheiden vermogen zodat, mocht de schuldenaar bijvoorbeeld
failliet gaan, het fonds buiten het faillissement blijft. 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. De schuldeisers worden immers in beginsel benadeeld door de beperking
van de aansprakelijkheid van hun schuldenaar maar door het bestaan van een fonds
krijgen zij in ruil daarvoor wel meer kans dat tenminste een deel van hun vordering
wordt vergoed.8

Het Verenigd Koninkrijk is een van de verdragsstaten die geen gebruik heeft
gemaakt van de afwijkmogelijkheid uit art. 10 lid 1 LLMC.9 Indien een verzoek om
beperking van aansprakelijkheid bij een Engelse rechter wordt ingediend, is het stellen
van een fonds dus niet verplicht voor het verkrijgen van een recht op beperking.

6 Art. 10 lid 1 tweede volzin LLMC 1976. Zie: Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976, p. 280-286;
CMI, Implementation and Interpretation of the 1976 LLMC Convention, Questionnaire, p.31-34;
Griggs en Williams 1998, p. 45-47; Hill, 1998, p. 407-408.

7 Art. 750 lid 1 van Boek 8 BW jo. art. 642a Rv. Zie: Comité Maritime International 2001, p. 32-33.
8 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 683. Kamerstukken II 1987/88, 19 768

enz., nr. 8; PG Boek 8 BW, p. 642. Zie hierover met betrekking tot het Brussels beperkingsverdrag
van 1957 ook: Schadee en Barendsen-Cleveringa 1966, p. 22.

9 Seismic Shipping Inc and another v Total E & P UK plc (The Western Regent) [2005] EWCA Civ
985 Court of Appeal; [2005] 2 Lloyd’s Rep 359.
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5.3 Art. 11 van het Londens Limitatieverdrag: het recht om fonds te vormen

5.3.1 Inleiding

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. Op de vragen waartoe dit artikel in de praktijk aanleiding heeft gegeven,
wordt in deze paragraaf antwoord gegeven aan de hand van een analyse van de
literatuur en de jurisprudentie met betrekking tot dit artikel. In art. 11 lid 1 is neer-
gelegd:

‘Any person alleged to be liable may constitute a fund with the Court or other competent
authority in any State Party in which legal proceedings are instituted in respect of claims
subject to limitation. The fund shall be constituted in the sum of such of the amounts set
out in Articles 6 and 7 as are applicable to claims for which that person may be liable,
together with interest thereon from the date of the occurrence giving rise to the liability
until the date of the constitution of the fund. Any fund thus constituted shall be available
only for the payment of claims in respect of which limitation of liability can be invoked.’

Bij de goedkeuringsprocedure van het Londens Limitatieverdrag van 1976 in Nederland
kwamen twee onduidelijkheden met betrekking tot art. 11 LLMC naar voren. In de
eerste plaats was onduidelijk wat precies onder rechtsmiddelen moet worden verstaan.
In de tweede plaats was onduidelijk in hoeverre art. 11 LLMC de mogelijkheden
inperkt om voor de Nederlandse rechter een recht op beperking van aansprakelijkheid
te verwezenlijken. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre deze twee onduidelijkheden
inmiddels in de literatuur en jurisprudentie zijn opgelost. Alvorens echter daartoe over
te gaan, wordt eerst nog kort de totstandkomingsgeschiedenis van art. 11 LLMC
geschetst. In de Traveaux Preparatoires10 is ten aanzien van art. 11 lid 1 LLMC 1976
gesteld:

‘The provisions of this Article are substantially the same as the equivalent rules in Article
V of the 1969 Oil Pollution Liability Convention, although the systematic order is somewhat
different.’

Uit deze overweging blijkt dat art. 11 LLMC gebaseerd is op de CLC van 1969. In
art. V lid 3 van de CLC is bepaald:

‘For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph
1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit
of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting
States in which action is brought under Article IX. The fund can be constituted either by
depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under

10 Comité Maritime International 2000, p. 290-294.
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the legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to
be adequate by the Court or another competent authority.’11

Een vergelijkbare bepaling is ook opgenomen in het HNS-verdrag In art. 9 lid 3 HNS-
verdrag is bepaald:

‘The owner shall, for the purpose of benefitting from the limitation provided for in para-
graph 1, constitute a fund for the total sum representing the limit of liability established
in accordance with paragraph 1 with the court or other competent authority of any one
of the States Parties in which action is brought under Article 38 or, if no action is brought,
with any court or other competent authority in any one of the States Parties in which an
action can be brought under Article 38. The fund can be constituted either by depositing
the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the law
of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by the court
or other competent authority.’

De discussie die verder heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van art. 11 LLMC
1976, zoals die blijkt uit de Traveaux Preparatoires bij het Londens Limitatieverdrag
van 1976, ging voornamelijk over de nieuwe regel met betrekking tot rente uit het
tweede deel van art. lid 1 11. Uit deze Traveaux Preparatoires zijn daarom helaas
geen aanwijzingen af te leiden over de precieze betekenis van dit artikel. Beide
onduidelijkheden zijn echter inmiddels in de hieronder te bespreken jurisprudentie
verhelderd.

5.3.2 Het begrip rechtsmiddelen moet ruim worden uitgelegd

In de Memorie van Toelichting12 bij de Rijkswet tot goedkeuring van het Londens
Limitatieverdrag van 1976 staat met betrekking tot art. 11 lid 1:

‘In de eerste plaats wordt aangegeven waar het fonds kan worden gesteld. Dit is in iedere
Verdragsstaat waar de debiteur aangesproken wordt terzake van een voor beperking vatbare
vordering. (…)’

11 Door het protocol van 1992 is dit artikellid gewijzigd in: ‘For the purpose of availing himself of
the benefit of limitation provided for in paragraph 1 of this Article the owner shall constitute a
fund for the total sum representing the limit of his liability with the Court or other competent
authority of any one of the Contracting States in which action is brought under Article IX or, if
no action is brought, with any Court or other competent authority in any one of the Contracting
States in which an action can be brought under Article IX. The fund can be constituted either by
depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the
legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate
by the Court or other competent authority.’

12 Kamerstukken II 1986/87, 19 769, nr. 3; PG Boek 8 BW, p. 683.
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Aan de Minister van Justitie werd in de goedkeuringsprocedure van het Londens
Limitatieverdrag van 1976 in de eerste plaats de vraag gesteld of art. 11 tot gevolg
had dat de procedure ex art. 320a Rv e.v. pas kan worden aangevangen wanneer jegens
de debiteur een rechtsgeding aanhangig is gemaakt met betrekking tot een vordering
die voor beperking vatbaar is. Onduidelijk was of ook voldoende was dat met betrek-
king tot een dergelijke vordering conservatoire maatregelen ten laste van de debiteur
zijn genomen. De minister werd in de tweede plaats gevraagd of art. 11 er niet aan
in de weg staat om direct na het voorval dat tot de mogelijk te beperken vorderingen
aanleiding heeft gegeven, een verzoekschrift ex art. 320a Rv in te dienen. In dat geval
zou de rechtbank ex art. 320c lid 2 het fonds of de fondsen vaststellen en zou de
debiteur pas – binnen een maand – daadwerkelijk fonds hoeven stellen, nadat alsnog
enigerlei procedures betreffende de te beknotten vordering jegens hem aanhangig zijn
gemaakt. De minister13 beantwoordt deze vragen als volgt:

‘Ook ten aanzien van deze door de commissie gestelde vragen zou de ondergetekende voorop
willen stellen dat het hier primair om een uitleg van het Londense Verdrag 1976 gaat
waarop het antwoord door de rechter zal moeten worden gegeven. Onder dit voorbehoud
wil de ondergetekende de volgende opmerkingen maken naar aanleiding van de gestelde
vragen. Volgens art. 11, eerste lid, van het Verdrag kan een aansprakelijk gestelde persoon
alleen een limitatiefonds vormen in een Verdragsstaat, waarin een rechtsgeding aanhangig
is gemaakt met betrekking tot een voor beperking vatbare vordering. De strekking van deze
bepaling is, dat degene die verwacht dat hij aangesproken zal worden voor een vordering
die aan beperking onderhevig is niet onmiddellijk een limitatiefonds in een Verdragsstaat
van zijn keuze kan vormen, maar het initiatief van zijn mogelijke tegenpartij zal moeten
afwachten. Ondanks de op dit punt wellicht niet geheel duidelijke redactie van deze bepa-
ling, moet uit de strekking ervan worden afgeleid dat het moet gaan om een rechtsgeding
dat aanhangig is gemaakt door iemand die pretendeert een voor beperking vatbare vordering
te hebben. (Zie Richard Shaw, Practice and Procedure, in Limitation of Liability of Ship-
owners’ Liability; London 1986, p. 120 en Hans-Jürgen Puttfarken, Beschränkte Reederhaf-
tung-das anwendbare Recht; Heidelberg/Hamburg 1981, p. 30). In het door de commissie
aangehaalde geval van de “Vera Rambow” (President Leeuwarden, 23 januari 1986, S&S
1986, 67) zou bij toepassing van het Londense Verdrag 1976 de reder niet ontvankelijk
zijn geweest in zijn op grond van art. 320a gedane verzoek tot beperking van aansprakelijk-
heid. Of onder “legal proceedings” (“action” in de Franse tekst) ook ten laste van de debi-
teur genomen conservatoire maatregelen moeten worden verstaan is eveneens een vraag
van verdragsuitleg. Daarbij zou de ondergetekende erop willen wijzen dat in de Engelse
tekst van het door het Comité Maritime International voorbereide voorontwerp van het
Londense Verdrag in de overeenkomstige bepaling (artikel 9, eerste lid) het woord “action”
voorkwam, hetwelk tijdens de 23e zitting van de juridische commissie van de IMCO vervan-
gen is door “proceedings”, omdat het als te beperkt werd beschouwd. Een ruime uitleg
is niet in strijd met de hiervoor weergegeven strekking van de bepaling. (zie Norbert Trotz,
Zur Internationalen Konvention von 1976 über die Haftungsbeschränkung für Forderungen
aus der Seeschiffahrt; Potsdam-Balbelsberg 1980, p. 102).’

13 Kamerstukken I 1988/89, 19 768 enz., nr. 28a, p. 5-6.
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Uit de Nederlandse Parlementaire Geschiedenis blijkt dus dat de uitleg van het begrip
rechtsmiddelen in een ruime zin kan plaatsvinden maar dat het in ieder geval moet
gaan om een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt door een schuldeiser. Cleton14

schrijft in overeenstemming hiermee:

‘Hoewel het er letterlijk niet zo staat, moet worden aangenomen dat met een “rechtsgeding”
bedoeld is een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt tegen de aansprakelijk gehouden
persoon en niet een door hem zelf ingestelde limitatieprocedure. Daardoor wordt voorkomen
dat degene die ziet aankomen dat hij aansprakelijk zal worden gehouden, zelf het initiatief
kan nemen en een forum kan uitkiezen dat bij de verdeling van het fonds een voor hem
gunstige regeling toepast. (…) Dit beginsel van art. 11 van het Verdrag komt niet tot
uitdrukking in art. 462a Rv (bedoeld zal zijn 642a Rv WV), maar de rechter zal met deze
verdragsbepaling rekening moeten houden wanneer hij de ontvankelijkheid van een verzoek
op grond van art. 462a (642aWV) Rv zal moeten beoordelen. Een fonds dat niet is gevormd
in overeenstemming met art. 11 zal ook niet worden erkend voor de toepassing van art.
13 van het Verdrag.’

Cleton is dus van oordeel dat onder rechtsmiddelen als bedoeld in art. 11 moet worden
verstaan een rechtsgeding dat aanhangig is gemaakt tegen de aansprakelijk gehouden
persoon. Griggs en Williams15 hangen dezelfde opvatting aan en stellen ten aanzien
van art. 11 lid 1:

‘The effect of this provision is to give the claimant the opportunity to choose the jurisdiction
in which to pursue his claim. (…) What is certain, however, is that the owner of a vessel,
anticipating arrest, can do nothing to force a claimant into a jurisdiction of his own choice.’

Omdat de uitleg van een verdragsbegrip primair aan de rechters van de verdragsstaten
is overgelaten, wordt hieronder onderzocht of in de rechtspraak inmiddels meer
duidelijkheid is gecreëerd ten aanzien van het begrip rechtsmiddelen.

Sherbro-arrest
In de zaak Sherbro16 heeft de Hoge Raad enige duidelijkheid gegeven over het begrip
‘legal proceedings’ of zoals in het Nederlands vertaald ‘rechtsmiddelen’.17 In deze
zaak gaat het om de aansprakelijkheid voor opruimingskosten die door de Nederlandse
Staat (de Staat) zijn gemaakt. Het Franse schip Sherbro heeft in december 1993
containers met zakjes landbouwgif verloren in het Kanaal. Op 19 januari 1994 en
de daarop volgende dagen spoelen deze zakjes aan op de Nederlandse kust. De Staat
ruimt deze zakjes vervolgens op. Op 11 januari 1994 dienen de ladingbelanghebbenden

14 Cleton 1998, p. 90-91.
15 Griggs en Williams 1998, p. 51.
16 HR 20 december 1996, S&S 1997, 38, NJ 1998, 48 m.nt. Claringbould (Sherbro).
17 In zijn noot onder het Sherbro-arrest (NJ 1998, 48 ) geeft Claringbould een uitleg van artikel 11

LLMC 1976. Zie ook Kamerstukken I, 1988-1989, 19 768 enz., nr. 28a, p. 5. Zie ook: Cleton 1998,
p. 43-45; Shaw 1986, p. 113 e.v., p. 119-121; Puttfarken 1981, p. 116, 125 en 127; Trotz 1980,
p. 102.
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een verzoek in tot het benoemen van een deskundige bij de president van het Tribunal
de Commerce in Parijs. Op 20 januari 1994 laat de Staat in Amsterdam beslag leggen
op de Sherbro. Op 27 januari 1994 wordt de door de ladingbelanghebbenden gevraagde
deskundige benoemd door de rechter in Parijs. Op 17 februari dient de eigenaar van
de Sherbro (SDV) een verzoekschrift in tot beperking van zijn aansprakelijkheid bij
de president van het Tribunal de commerce de Terre et de Mer in Duinkerken. Een
dag later wordt dit verzoek ingewilligd. Op 22 februari vormt SDV bij de rechter in
Duinkerken een fonds. De Staat heeft inmiddels een bodemprocedure aanhangig
gemaakt.18 Voor de Nederlandse rechter staat de vraag centraal of naar aanleiding
van de procedure in Frankrijk de Staat de bankgarantie aan de reder moet teruggeven
op grond van het bepaalde in art. 13 lid 2 van het Londens Limitatieverdrag. De Staat
is van oordeel dat de bankgarantie niet hoeft te worden teruggegeven omdat het in
Frankrijk gevormde beperkingsfonds jegens de Staat niet kan gelden als een fonds
in de zin van art. 11 van het Verdrag, omdat ten tijde van de vorming daarvan in
Frankrijk geen sprake was van een rechtsgeding in de zin van die bepaling, terwijl
een zodanig rechtsgeding in Nederland daarvoor reeds door het leggen van conservatoir
vreemdelingenbeslag door de Staat aanhangig was gemaakt. De reder stelt daarentegen
dat het voor de Franse rechter door de ladingbelanghebbenden ingediende verzoek
is gehonoreerd en is aan te merken als het aanhangig maken van een rechtsgeding
in de zin van art. 11 van het verdrag, zodat met betrekking tot het fonds aan de
vereisten van art. 11 van het verdrag is voldaan.

Frankrijk en Nederland zijn op het moment van het ontstaan van het geschil beide
partij bij het Londens Limitatieverdrag van 1976. De vraag kan gesteld worden waarom
dan toch een geschil ontstaat over de bevoegde rechter. De verklaring hiervoor volgt
uit de verschillende wijzen waarop Frankrijk en Nederland het verdrag hebben geïncor-
poreerd. Verdragsstaten zijn op grond van art. 18 LLMC 1976 gerechtigd de toepassing
voor te behouden van art. 2 sub d en e, welke bepalingen betrekking hebben op wrak-
en ladingopruimingskosten. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft hiervan gebruik
gemaakt.19 Naar Nederlands recht bestaat er een apart wrakkenfonds voor opruimings-
kosten waardoor de opruimer in de meeste gevallen meer kosten vergoed kan krijgen
dan wanneer hij mee moet delen in het zakenfonds. In Frankrijk is de aansprakelijkheid
voor wrakopruimingskosten onbeperkt en vallen vorderingen tot het opruimen van
lading onder het zakenfonds.20 De aansprakelijk gestelde persoon hoeft in Frankrijk
dus maar een fonds te vormen voor zowel zaakschade als ladingopruimingskosten.
De eigenaar van Sherbro had er dus belang bij dat de Franse rechter over de beperking
van aansprakelijkheid zou oordelen. De kans dat de Nederlandse Staat zijn vordering
vergoed zou zien, was echter veel groter indien de Nederlandse rechter zich bevoegd
achtte ten aanzien van het beperkingsverzoek. De Hoge Raad oordeelt in de Sherbro-

18 Voor de Nederlandse rechter is beslag op een schip van de aansprakelijke persoon in een Nederlandse
haven een belangrijke grond voor het aannemen van bevoegdheid in een aansprakelijkheidsprocedure.
In dezelfde zin als de Sherbro: Rb. Rotterdam 6 november 1997, S&S 2002, 37 (MSC Samia/Carina).

19 Art. 2 van de Goedkeuringswet (Wet van 14 juni 1989, Stb. 1989, 240).
20 Claringbould 1998a onder 3.
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zaak met betrekking tot het begrip ‘rechtsmiddelen’ zoals neergelegd in art. 11 LLMC
1976:21

‘Mede gelet op deze uitlatingen van de Minister moet aan het begrip rechtsgeding in art.
11 lid 1 Verdrag een ruime uitleg worden gegeven. Hiermee strookt het onder het aanhangig
maken van een rechtsgeding als bedoeld in art. 11 lid 1 tevens te begrijpen een verzoek
tot het (mogen) treffen van rechtsmaatregelen door degene die pretendeert een voor
beperking vatbare vordering te hebben zoals bijvoorbeeld het verzoeken van verlof tot het
leggen van conservatoir beslag met het oog op verhaal van die vordering of het verzoek
tot het bevelen van een voorlopig getuigenverhoor met het oog op het verkrijgen van bewijs
voor feiten die aan die vordering ten grondslag kunnen worden gelegd. Het op 11 januari
1994 door de ladingbelanghebbenden gedane, in het geding in eerste uitleg overgelegde,
verzoek vindt blijkens zijn inhoud zijn grondslag in art. 145 van de Nouveau Code de
Procédure Civile, luidende: ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.’ Ook het indienen van een zodanig verzoek door degene die, zoals
ook in dit geval, pretendeert een voor beperking vatbare vordering te hebben – welk verzoek
op één lijn gesteld kan worden met verzoeken als hiervoor vermeld – moet worden aange-
merkt als een verzoek tot het treffen van een rechtsmaatregel als vorenbedoeld.’

Uit het Sherbro-arrest blijkt in de eerste plaats dat de Nederlandse rechter vrij snel
toestaat dat in Nederland fonds wordt gevormd door een ruime uitleg te geven aan
het begrip rechtsmiddelen uit art. 11 LLMC. De Engelse rechter legt het begrip
rechtsmiddelen eveneens ruim uit en heeft in de zaak ICL Vikraman22 bepaald dat
onder het begrip ‘legal proceedings’ eveneens het instellen van een procedure bij een
arbiter moet worden verstaan. Omdat het begrip ‘rechtsmiddelen’ door de verdragsrech-
ters zo ruim wordt uitgelegd, is het zeer goed mogelijk dat in verschillende staten
rechtsmiddelen als bedoeld in art. 11 LLMC zijn ingesteld. Dit biedt voor de aanspra-
kelijk gestelde persoon de mogelijkheid om voor het instellen van een verzoek tot
beperking te kiezen tussen de verschillende staten waar rechtsmiddelen zijn ingesteld.
Deze keuze kan invloed hebben op de uitkomst van het geschil omdat de hoogte van
de limieten en de voorwaarden voor het recht op beperking per staat kunnen verschil-
len.

In de tweede plaats blijkt uit het Sherbro-arrest dat de Nederlandse rechter rechts-
middelen die in het buitenland zijn ingesteld erkend. In het volgende hoofdstuk wordt
antwoord gegeven op de vraag of de Nederlandse rechter in de Sherbro-zaak eigenlijk
wel bevoegd was om een oordeel te geven over de beslissing van de Franse rechter
dat hij bevoegd was.

21 R.o. 3.5.2.
22 ICL Shipping Ltd. and Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd. v. Chin Tai

Steel Enterprises Co. Ltd. and Others – The ‘ICL Vikraman’, [2004] 1 LLR 21. Zie ook: LMCLQ
2004, p. 143-148 en TVR 2005, p. 105-106.
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5.3.3 Art. 10 jo. 11 LLMC beperken de mogelijkheden om een recht op beperking
van aansprakelijkheid te verwezenlijken

Op grond van art. 11 LLMC kan de schuldenaar fonds vormen in de staat of staten
waar rechtsmiddelen tegen hem 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 schuld-
eiser jegens de schuldenaar. Een verzoek om beperking van aansprakelijkheid dat
wordt ingesteld in een staat waar fondsvorming verplicht is maar waar in een bepaald
geval geen fonds kan worden gevormd omdat er geen rechtsmiddelen zijn ingesteld,
zal immers worden afgewezen. Daarmee is de huidige Nederlandse situatie in overeen-
stemming met de ratio van art. 11 inhoudende dat de schuldenaar het initiatief van
zijn schuldeiser moet afwachten. De schuldenaar kan voor het aanhangig maken van
een beperkingsverzoek alleen met resultaat shoppen voor de Nederlandse rechter indien
in Nederland rechtsmiddelen jegens hem zijn ingesteld. Dit wordt bevestigd door het
hierna nog te bespreken arrest van het Hof Leeuwarden in de zaak IJsseldelta/JB 6189
van 4 juni 2003.23 De situatie is anders in het Engelse rechtssysteem. Omdat fonds-
vorming naar Engels recht niet verplicht is, kan de aansprakelijke persoon voor een
Engelse rechter zijn recht op beperking verwezenlijken zelfs als er (nog) geen rechts-
middelen jegens hem zijn ingesteld in Engeland. Dit blijkt onder meer uit de zaak
Western Regent.

In de Western Regent-zaak24 gaat het om een seismisch controle schip, de Wes-
tern Regent, dat op 2 oktober 2004 op de Noordzee een installatie behorende bij een
olieveld beschadigt waardoor Total schade lijdt. De eigenaar en de bevrachter dienen
voor de Engelse rechter een verzoek in tot beperking van aansprakelijkheid. Het
verzoek wordt door de rechter in eerste instantie toegewezen en de limiet wordt
vastgesteld op 2.590.000 SDR. In hoger beroep spelen twee vragen. In de eerste plaats
gaat het om de bevoegdheid van de Engelse rechter ten aanzien van het verzoek om
beperking van aansprakelijkheid en in de tweede plaats speelt een zogenaamde anti-suit
injunction. Hier staat alleen de rechtsmacht van de Engelse rechter inzake een verzoek
om beperking van aansprakelijkheid centraal.

Total stelt dat de Engelse rechter in deze zaak geen rechtsmacht heeft om een
oordeel te geven over het beperkingsverzoek. Volgens Total heeft de Engelse rechter
terzake geen rechtsmacht omdat in Engeland geen rechtsmiddelen zijn ingesteld als
bedoeld in art. 11 LLMC. De rechter in eerste instantie heeft dit bezwaar verworpen
en zich bevoegd geacht. In hoger beroep staat de vraag centraal of deze beslissing

23 Zie paragraaf 6.2.2.
24 Seismic Shipping Inc and another v Total E & P UK plc (The Western Regent) [2005] EWCA Civ

985 Court of Appeal; [2005] 2 Lloyd’s Rep 359. Zie ook: JIML 2005, p. 263-265 en Griggs, Williams
en Farr 2005, p. 66-68. De Western Regent zaak moet nog worden behandeld door de House of
Lords.
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omtrent de bevoegdheid juist was. De scheepseigenaar is van oordeel dat de Engelse
rechter rechtsmacht heeft en verwijst daar voor naar art. 20 van de Supreme Court
Act 1981 (SCA 1981) waarin staat:

‘(1) The Admiralty jurisdiction of the High Court shall be as follows, that is to say-
(...)
(b) jurisdiction in relation to any of the proceedings mentioned in subsection
(...)
(3) The proceedings referred to in subsection (1)(b) are –
(…)
(c) any action by shipowners or other persons under the Merchant Shipping Act 1995 for
the limitation of the amount of their liability in connection with a ship or other property.(...)
(…)
(7) The preceding provisions of this section apply –
(a) in relation to all ships (. . .) whether British or not (. . .) and wherever the residence
or domicile of their owners may be;
(b) in relation to all claims, wherever arising (…).’

Total is daarentegen van mening dat de Engelse rechter niet bevoegd is inzake het
beperkingsverzoek. Total verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar art. 10 en
11 LLMC. In art. 10 is bepaald dat verdragsstaten in hun nationale recht mogen
bepalen dat voor een beroep op beperking van aansprakelijkheid het vormen van een
fonds een vereiste is. In art. 11 is bepaald dat fonds gevormd kan worden in een staat
waar rechtsmiddelen zijn ingesteld. Total concludeert uit deze bepalingen dat een
verzoek om beperking van aansprakelijkheid alleen in Engeland kan worden ingediend
indien in Engeland ook rechtsmiddelen zijn ingesteld jegens de persoon die verzoekt
om beperking. De Court of Appeal stelt in de eerste plaats dat Londens Limitatiever-
drag geen jurisdictiebepaling kent. De Court of Appeal gaat uit van de tekst van het
verdrag zelf en stelt:

‘15. There is no general jurisdiction provision in the Convention stating where the right
of limitation must be invoked. It therefore appears to me that in principle the Convention
permits a party to seek to limit its liability in any contracting state which has personal
jurisdiction over the defendant. Since there is no express restriction in the Convention
restricting the invocation of the right to limit in any way, if there is such a restriction it
must be implied in the Convention. To my mind there is nothing in the Convention to lead
to the implication of such a restriction.
16. Neither article 10 nor article 11 contains such a restriction, either expressly or by
necessary implication. Article 10, which (as stated above) is in chapter II and not chapter
III of the Convention, contains a clear statement that limitation of liability may be invoked
notwithstanding that a limitation fund has not been constituted. It thus appears on the face
of the Convention that the shipowners’ right to limit is stated in article 1.1 and that, by
article 10.1, the right to invoke that right to limit does not depend upon the constitution
of a limitation fund. This seems to me to be entirely unsurprising because there may only
be one claim arising out of a particular casualty.’
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Met betrekking tot art. 10 LLMC stelt de Court of Appeal dat het Verenigd Koninkrijk
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om fondsvorming verplicht te stellen.
De Court of Appeal stelt daartoe:

‘The United Kingdom has not introduced such a provision and has accordingly not included
that sentence from article 10.1 in schedule 7 to the 1995 Act. Mr Meeson submits that it
is clear from that sentence that where, as in the United Kingdom, a state party does not
so provide, limitation may be invoked even where an action has not been brought by a
claimant to enforce a claim subject to limitation. I agree.’

En verder:

‘If it had been intended to provide, in a case in which no limitation fund had been consti-
tuted, that limitation could be invoked only in the courts of such a state, it would have
been very easy so to provide.’

Total verwijst ter ondersteuning van haar stelling ook naar art. 11 van het Londens
Limitatieverdrag. De Court of Appeal verwerpt ook dit argument met de volgende
woorden:

‘(…) as I read article 11, it simply confers a right upon a person invoking limitation to
constitute the fund if he wishes. It does not require him to do so. (…)
it simply means that a fund can be constituted only in a jurisdiction in which a claimant
against the limiting party has commenced proceedings. It does not follow that limitation
cannot be invoked in any other contracting state where no fund has been constituted. The
right to invoke limitation in such a case is expressly conferred by article 10.1 without any
limitation or restriction and, by article 10.3, questions of procedure shall be decided by
the lex fori.’

De Court of Appeal concludeert daarom:

‘23. In short, I can see nothing in the Convention which leads to the conclusion that the
court does not have jurisdiction on the facts of this case. As Mr Meeson submits, what
is required for Total’s argument to succeed is that the court is prohibited by the Convention
from determining the owners’ claim to limit their liability to Total under the Convention
in circumstances where the court has personal jurisdiction over Total. Like the judge, I
would accept his submission that there is nothing in the language of the Convention, or
indeed of the SCA 1981 or the CPR, which requires a person who wishes to limit his
liability to wait until a claimant has started proceedings in England before invoking his
right to limit. Mr Teare has not been able to point to any relevant wording or language
to support his submission that the judge reached the wrong conclusion on jurisdiction.’

Het beroep van Total wordt verworpen en daarmee wordt de rechtsmacht van de
Engelse rechter inzake het beperkingsverzoek bevestigd.

Uit de Western Regent zaak kan worden geconcludeerd dat het Londens Limitatie-
verdrag geen regels bevat ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter om te
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oordelen over een beperkingsverzoek. Voorts beperken art. 10 en 11 LLMC de
mogelijkheden om een beperkingsrecht te verwezenlijken voor de Engelse rechter
niet. De Engelse rechter is ook ontvankelijk om te oordelen over een beperkingsver-
zoek indien in Engeland geen rechtsmiddelen zijn ingesteld of kunnen worden ingesteld
jegens de persoon die om beperking van aansprakelijkheid verzoekt.

5.4 Fondsvorming ingeval van aansprakelijkheid voor olievervuiling of HNS-
schade

In art. V lid 3 CLC en art. 9 lid 3 van het nog niet in werking getreden HNS-verdrag
zijn bepalingen opgenomen op grond waarvan het vormen van een fonds verplicht
is. In art. V lid 3 CLC is bepaald:

‘For the purpose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph
1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit
of his liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting
States in which action is brought under Article IX or, if no action is brought, with any
Court or other competent authority in any one of the Contracting States in which an action
can be brought under Article IX. The fund can be constituted either by depositing the sum
or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the legislation
of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate by
the Court or other competent authority.’

In art. 9 lid 3 van het HNS-verdrag is bepaald:

‘The owner shall, for the purpose of benefitting from the limitation provided for in para-
graph 1, constitute a fund for the total sum representing the limit of liability established
in accordance with paragraph 1 with the court or other competent authority of any one
of the States Parties in which action is brought under Article 38 or, if no action is brought,
with any court or other competent authority in any one of the States Parties in which an
action can be brought under Article 38. The fund can be constituted either by depositing
the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the law
of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by the court
or other competent authority.’

Uit deze artikelen blijkt dat in tegenstelling tot onder het Londens Limitatieverdrag
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 is. Het vormen
van een fonds voor olievervuiling of HNS-schade kan alleen in de staten waar een
aansprakelijkheidsprocedure is ingesteld.25

25 In de CLC en het HNS-verdrag wordt dus een smaller begrip ‘rechtsmiddelen’ gehanteerd dan in
art. 11 LLMC. Zie: Griggs en Williams 1998, p. 50-51.
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De vraag is nu of het juist is dat in het Londens Limitatieverdrag, in tegenstelling
tot in het CLC-verdrag en het HNS-verdrag niet-verplichte fondsvorming het uitgangs-
punt is. De keuze van een verdragsstaat, zoals Nederland, om fondsvorming verplicht
te stellen is een politieke keuze. Deze keuze is gebaseerd op de wens de belangen
van de schuldenaar en de belangen van de schuldeiser in balans te brengen. Het
Londens Limitatieverdrag behartigt in beginsel de rechten van de schuldenaar door
hem een recht op beperking te bieden en doet door het bieden van een recht beperking
van aansprakelijkheid tegelijkertijd afbreuk aan de belangen van de schuldeisers. Het
CLC-verdrag en het HNS-verdrag beschermen de schuldeisers door fondsvorming
verplicht te stellen. 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 fondsvorming verplicht moeten zijn. Het is daarom
terecht dat de Nederland gebruik heeft gemaakt van de in art. 10 LLMC geboden
mogelijkheid om fondsvorming verplicht te stellen in de nationale wet. De gevolgen
voor het conflictenrecht van de verschillen tussen de verdragsstaten ten aanzien van
de fondsvorming komen hieronder nog uitgebreid aan de orde.26

26 Paragraaf 6.





6 De bevoegdheid van de rechter inzake een
beperkingsverzoek1

6.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1 Inleiding

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

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

6.2.2 De EEX-Vo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uit het rapport Schlosser blijkt dat de ratio van art. 6bis EEX-verdrag, en daarmee
ook de ratio van art. 7 EEX-Vo, gelegen is in het feit dat het praktisch is als ook de
rechter van de woonplaats van de verzoeker om beperking van aansprakelijkheid
bevoegd is ten aanzien van het beperkingsverzoek. Uit het rapport blijkt ook dat art.
6bis EEX verdrag alleen ziet op een zelfstandig verzoek tot beperking van aansprake-
lijkheid. De bevoegdheidsregel uit dat artikel is alleen van toepassing op een verzoek



424 6 – De bevoegdheid van de rechter inzake een beperkingsverzoek

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

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

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

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

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

6.2.3.1 Inleiding

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

6.2.3.2 Commune Nederlandse bevoegdheidsregels voor 1 januari 2002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Hoge Raad besliste vervolgens:

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

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

6.2.3.3 Commune Nederlandse bevoegdheidsregels sinds 1 januari 2002

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

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

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

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

‘Wie op grond van art. 750, art. 751, art. 1060 of art. 1061 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek een beroep wil doen op beperking van zijn aansprakelijkheid, verzoekt de rechtbank
van de plaats waar het schip in het in art. 193 of art. 783 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde register teboekstaat, dan wel wanneer het schip niet in één dezer registers
teboekstaat, de rechtbank te Rotterdam. Het bedrag of de bedragen waartoe zijn aansprake-
lijkheid is beperkt (het bedrag van het fonds of de fondsen), vast te stellen en te bevelen
dat tot een procedure ter verdeling van een te stellen fonds zal worden overgegaan.’

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

6.3 Litispendentie

6.3.1 Regels voor litispendentie uit de EEX-Vo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.2 Regels voor litispendentie uit het commune Nederlandse bevoegdheidsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lord Goff gaf vervolgens enkele voorbeelden van zulke voordelen:

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

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

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

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

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

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

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

En voorts stelt hij:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

7.1 Inleiding

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

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

7.2 Art. 13 van het Londens Limitatieverdrag

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

In art. 13 LLMC is neergelegd:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 71 EEX-Vo14

In art. 71 EEX-Vo is bepaald:

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

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

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

7.6 Tenuitvoerlegging

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

15 HvJ EG 6 december 1994, C-406/92, NJ 1995, 659 (Tatry).
16 De Meij 2003, p. 243-244.
17 Het HNS-verdrag bevat evenals het Bunkers Verdrag bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid

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

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

Europees Executoriale titel19

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

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

7.7 Toepassing van de erkenningsregels in de jurisprudentie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 maart 2005, S&S 2005, 66.
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Northsea Shipping en B&N vorderen voor de Nederlandse rechter van de Staat
en Westereems teruggave van deze gegeven garanties en subsidiair afgifte van een
garantie ter waarde van de Seawheel Rhine. Northsea en B&N stellen dat de garanties
op grond van art. 11 en 13 van het Londens Limitatieverdrag moeten worden terug-
gegeven omdat de beslissing van de Zweedse rechter inhoudende dat B&N in Zweden
een fonds kan vormen en zijn aansprakelijkheid mag beperken, in Nederland moet
worden erkend.

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

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

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

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

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

Het hof oordeelt vervolgens:29

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

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

28 Hof Den Haag 15 maart 2005, S&S 2005, 66.
29 R.o. 7.4 en 7.5.



460 7 – Erkenning van een buitenlands fonds en buitenlandse beperkingsbeslissing

drag wel inhoudelijk mag toetsen indien die beslissing niet op tegenspraak is genomen.
Het Hof Den Haag stelt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.8.1 Erkenning van buitenlandse vonnissen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.8.2 Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

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

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

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

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



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
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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.
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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.





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
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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.





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



Samenvatting 509

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.



Summary

THE POSITION OF THE SEAGOING SHIP IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

The main goal of private international law is to provide effective and just regulation
for international situations. Conflict of law rules refer to the applicable law on an
international situation. In order to provide effective and just regulation for international
situations, conflict of laws rules should refer to the national law that has the closest
connection with the international situation at stake by taking into account all interests
involved in a balanced way. With regard to ships a complicating factor is that many
different interest are involved. Apart from this difficulty, a seagoing ship has some
special characteristics that may have the effect that conflict of laws rules that are well
used in situations on land may not refer to the applicable law in an effective and just
way in situations in which a seagoing ship is involved. The special characteristics
of a seagoing ship can be listed as:
- commercial;
- mobile;
- international;
- being registered; and
- presenting a micro-society.

The main question presented in this research is whether the special characteristics
of the seagoing ships require conflict of laws rules that are tailor-made for situations
in which seagoing ships are involved. In order to answer this main question, the
present Dutch conflict of laws rules for property law, tort law and global limitation
have been examined. Regularly will be referred to the Dutch 1993 Act on the applic-
able law on seagoing ships, ships for internal waters and aircraft which contains a
number of special conflict of laws rules for these objects.

Summary of Part I

The primary goal of Part I is to set out the relation between international uniform
rules and conflict of laws rules with regard to property rights, mortgages and liens
on seagoing ships and, if necessary, to make a proposal for the improvement of the
current conflict of laws rules.

Part I starts with setting out some aspects of Dutch law on the registration of
seagoing ships. In Article 311 of the Dutch Commercial Code the requirements for
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obtaining the Dutch nationality of a ship are set out. The European Court of Justice
has ruled that these requirements are in conflict with European law. The Dutch
legislator has therefore proposed amendments to Article 311 which have the effect
that the nationality of the management of the shipping company has become irrelevant.
To comply with European law the proposed amendments to Article 311 should take
effect as soon as possible. After presenting the Dutch rules on ownership and other
rights in rem on a seagoing ships, Part I continues with an analysis of the conflict
of laws rules in this field.

To apply the ordinary conflict of laws rule for property rights that refers to the
lex rei sitae on a ship would lead to a change of the applicable law every time the
ship crosses a national border and would lead to problems when the ship sails on the
high sea. To overcome these problems the conflict of laws rules in Article 2 of the
1993 Act on the applicable law on seagoing ships, ships for internal waters and aircraft
(1993 Act) refers to the law of the port of registration. For non-registered ships the
lex rei sitae applies. Although the applicability of the lex registrationis is well founded,
some questions may arise. In the first place an answer should be given to the question
what happens in case the registration of a ship changes. In those cases the registration
at the moment the right was constituted, is decisive. Rights in rem created under the
law of the former port of registration continue to exist under the new law of registra-
tion, unless they are incompatible with the new law. If new rights in rem are created
under the new law of the port of registration, they will take precedence over the rights
in rem that were constituted under the law of the former port of registration. Secondly,
the question can be raised which registration is decisive in case of bareboat registration.
I am of the opinion that the registration of the ownership should be decisive because
Article 2 of the 1993 Act focuses on questions regarding the ownership of the ship.
The third question relates to the scope of Article 2 with regard to the transfer of
ownership of a ship. The law of the port of registration sets out the requirements for
the transfer of ownership, including the way in which the ship should be delivered.

Not all aspects of rights in rem on a seagoing ship are covered by the conflict
of laws rule in Article 2 of the 1993 Act. For example, the applicable law on the
proprietary aspects of a reservation of title clause and on the right of retention is
determined by general conflict of laws rules that apply on other objects than ships
as well. In Article 92a of Book 3 of the Dutch Civil Code, a conflict of laws rule
for the proprietary aspects of a reservation of title clause has been created. According
to this conflict of laws rule, the law of the State in which the goods are situated is
applicable to the proprietary aspects of a reservation of title clause. However, because
of the mobile character of the sea-going ship this book recommends application of
the lex registrationis instead of the lex rei sitae for the proprietary aspects of a
reservation of title clause. The application of the lex registrationis has the positive
effect that it would lead to the application of the same law to the linked questions
(a.) whether an object has become part of a ship (where a reservation of title clause
has no effect) and (b.) regarding the effects of a reservation of title clause. It is recom-
mended that the following provision will be added to the 1993 Act:
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‘The proprietary aspects of a reservation of title clause with regard to goods which are
on board a ship otherwise than under a contract of carriage, are governed by the law of
the State in which the ship is registered at the moment the goods are delivered.
The contractual aspects of a reservation of title clause are governed by the law applicable
to the sale agreement.’

The Kingdom of the Netherlands is not a State party to one of the treaties regarding
ship mortgages and maritime liens. The applicable law to, inter alia, possessory liens
is therefore to be decided by conflict of laws rules. In Article 4 of the Dutch draft
Act on the applicable property law the lex causae and the lex rei sitae are applied
to the right of retention. When applied to seagoing ships, these conflict of laws rules
do not recognise the commercial character of the seagoing ship in situations where
a choice has been made for a national law other than the law of the State in which
the ship is situated. The need to examine two different systems of law is not in line
with the ship’s commercial background because this examination is time- and money-
consuming. It is therefore recommended that the right of retention should be ruled
by the lex rei sitae alone. The 1993 Act should therefore be amended by adding the
following provision:

‘The questions whether a right of retention on a registered ship exists, what the meaning
is of such a right and whether this right can be made actionable are governed by the law
of the State in which the ship is situated.’

The Dutch regulation on liens and mortgages on seagoing ships is based on the Geneva
Convention of 1965 on the registration of ships for internal waters. The Kingdom
of the Netherlands is not (yet) a party to the Geneva Convention of 1993 on maritime
liens and mortgages. This Convention offers an attractive regulation of the right of
retention and the protection of claimants in case of change of registration of a ship.
A possible reason for the Netherlands for not ratifying the 1993 Convention may be
the fact that claims for personal damage take order above claims secures by a mort-
gage. However, due to the existence of obligatory insurance and limitation of liability
the question is whether the mortgagee should really worry about this.

Article 3 of the 1993 Act contains conflict of laws rules that refer to the applicable
law on questions regarding priority rights and ranking. This Article still has an import-
ant meaning next to the European Insolvency Regulation because the scope of the
European Insolvency Regulation is restricted to insolvency proceedings where the
centre of the debtor’s main interests is located in an EU Member State other than
Denmark. Article 3 sections 2 and 3 refer to application of the lex registrationis and
the lex causae to the question whether a certain claim offers a priority right. The
application of the lex registrationis is effective and just because it recognises the need
for certainty about the applicable law. However, there seems to be no good reason
to apply the lex causae as well. The lex causae does not offer an additional safeguard
for the ship-owner, and it is an unnecessary burden for claimants to have their claim
satisfied. It is therefore suggested that the questions whether a claim offers a priority
right should be decided only by the law of the port of registration.
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The legislator’s choice to refer in Article 3 section 2 of the 1993 Act to the law
of the port of registration to be decisive for the ranking of claims is to be supported.
Opposed to the application of the lex executionis, the application of the law of the
port of registration to the ranking leads to certainty because it decreases the importance
of forum shopping. Section 2 of Article 3 of the 1993 Act states that no claim will
have a ranking above a mortgage if this higher rank would not be offered by Dutch
law. This rule is not in line with the endeavour to create international uniformity.
However, the corrective rule is understandable with regard to the purpose of protecting
mortgage banks.

The Dutch Supreme Court (Hoge Raad) has ruled in 1997 that the conflict of laws
rules in sections 2 and 3 of Article 3 of the 1993 Act apply as well to the question
whether a claim offers an actio in rem against the ship. As well as is stated with regard
to the applicable law on the question whether a claim offers a priority right, the
application of the lex registrationis on the question whether a claim be made against
the ship is effective and just because it recognises the need for certainty as to the
applicable law. However, there seems to be no good reason to apply the lex causae
as well. It is therefore suggested that the question whether a claim can be made against
the ship should be decided only by the law of the port of registration.

Article 461 of Book 8 of the Dutch Civil Code gives a rather broad enumeration
of persons regarded as carriers under a bill of lading. In Article 217 of Book 8 of
the Dutch Civil Code the persons mentioned in Article 461 are offered the right to
make their claim against the ship. As a result of this even claims arising out of an
incident in which the owner of a ship was in no way involved, can be made against
the ship. Because of the applicability of the law of the port of registration on the
question whether a claim can me made against the ship, this situation only applies
to ships registered in the Netherlands. This unfair situation should be resolved by
amending article 217 of Book 8 of the Dutch Civil Code as follows:

‘as well as claims arising out of transport under a bill of lading that can be made against
the owner or bareboatcharterer who signed the bill of lading or for whom the captain signed
the bill of lading.’

Summary of Part II

The liability for damage arising out of a collision between ships, oil pollution or
incidents involving hazardous and noxious substances is largely covered by inter-
national uniform rules laid down in convention as the Brussels International Conven-
tion of 1910 for the unification of certain rules of law with respect to collision between
vessels, the International Convention of 1992 on Civil Liability for Oil Pollution
Damage (CLC) and the International Convention of 1996 on Liability and Compensa-
tion for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances
by Sea (HNS Convention), of which the latter has not yet entered into force. However,
those international uniform rules do not cover all aspects of the liability for torts and
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delicts in which seagoing ships can be involved. For example, liability for pollution
damage on the high sea or in the territorial sea of a State which is not party to the
CLC has to be decided by national law. Which national law applies has to be decided
by using conflict of laws rules. The conflict of laws rules in Article 7 of the 1993
Act apply to collisions between ships. The conflict of laws rules in Article 7 of the
1993 Act refer to the lex loci delicti for collisions in territorial waters and to the lex
fori for collisions on the high seas. These conflict of laws rules take into account the
special characteristics of the sea-going ship.

The Dutch Act of 2001 on the applicable law on torts applies to torts other than
collisions between ships. This Act of 2001 therefore applies, inter alia, to external
torts such as allision with an other ship, collision with an object different than a ship,
pollution damage, wreck removal costs as well as to internal torts, such as cargo
damage and accidents on board. The Act of 2001 refers to the lex loci delicti for torts
in territorial waters and to the lex registrationis for torts on the high seas. The applica-
tion of conflict of law rules in the Act of 2001 on the applicable law on torts is not
effective and just where a seagoing ship is involved. The existing conflict of law rules
do not take into account the mobile character of the ship and neither do they recognise
the fact that the ship itself is a micro-society which often has little link with the place
where she is sailing at the moment a tort takes place. This book recommends that
a distinction be made between external and internal torts where a seagoing ship is
involved. As is the case with collisions between ships, the lex loci delicti and the lex
fori should apply to all external torts. For internal torts it is advisable to recognise
the fact that a ship is a micro-society. With regard to internal torts the ship functions
as the place, the locus, where the tort takes place. The place of registration of the
ship functions as the locus of the tort and for that reason the lex registrationis should
be applied to all internal torts regardless where the ship sails. In Brussels an EU
Regulation on the applicable law on non-contractual obligations (Rome II) is being
prepared. The Commission’s proposal contains a similar solution for torts and delicts
on the high sea as in the Dutch law. However, the European Parliament deleted this
provision and as a result of that no proper solution is being given in Rome II for torts
and delicts on the high sea. It is therefore recommended to add to Rome II a new
conflict of laws rule that reads as follows:

‘1. Questions regarding liability for a tort or delict committed by a ship causing damage
in the internal or the territorial waters of a State are governed by the law of that State.
Questions regarding liability for damage on the high seas are governed by the law of the
forum where the action is pending.
2. Otherwise than as provided in section 1, questions regarding liability for a tort or delict
that occurs on board a registered ship only affecting persons or goods on board that ship,
are governed by the law of the port of registry of the ship. If the ship has not been regis-
tered, the national law of the ship-owner applies.’
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Summary of Part III

Global limitation is defined as the right offered by treaty or statute to limit one’s
liability for all claims mentioned in that treaty or statute which arise from the same
incident. The London Limitation Convention 1996 (LLMC 1996) applies to a wide
range of claims. Other conventions, like the CLC or HNS Convention only apply to
specific claims such as claims arising from oil pollution damage or from damage by
other hazardous and noxious substances. The prerequisites for the right to limitation
and the limits of liability established in these conventions vary substantially.

The Kingdom of the Netherlands is party to the London Convention of 1976 on
the Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC 1976) and will in the near
future become party to the 1996 protocol to this Convention as well. The Kingdom
of the Netherlands is as well party to the CLC and will be party to the HNS Conven-
tion in the near future.

In part III an overview has been made of al possible relations between the various
limitation regimes. From this overview it becomes clear that very complex situation
arise when a State becomes party to a new convention without denouncing a former
convention. Apart from this, it becomes clear that for two reasons not all aspects of
global limitation are covered by international rules. In the first place gaps exist between
the various conventions. If a State is party to the LLMC and the CLC no right to limit
exist with regard to the liability for oil pollution damage that occurs on the high sea
or in the territorial waters of a State not party tot the CLC. Similar gaps exist between
the LLMC 1996 and the HNS Convention if a State makes use of the reservation
mentioned in sentence 1 sub d of Article 18 LLMC 1996. The gap for oil pollution
damage has been filled by Dutch national rules by offering the right to limit the
liability for oil pollution damage that is not covered by the CLC according to the rules
laid down in the LLMC. A similar gap-filling measure will have to be made with
regard to HNS damage outside the geographical scope of the HNS Convention.

In the second place situations may not be covered by international uniform law
when States make use of reservation clauses in international conventions. The Kingdom
of the Netherlands has for example made use of the possibility to make a reservation
with regard to the limitation of liability for wreck- and cargo removal costs and with
regard to requiring the establishment of a fund. In most cases it will be a State that
orders the removal of a wreck or the removal of lost cargo. These orders will often
be preventive measures. Those measures should not be destimulated by the risk of
not being able to have the costs recovered as a result of having to share the established
limitation fund with other claimants. The establishment of a separate fund for costs
of wreck- and cargo removal is in the interest of the other claimants as well as it will
enhance their chances to have their losses recovered.

In the LLMC the shipowner is offered the right to constitute a limitation fund.
A fund can only be constituted in a State in which legal proceedings are instituted
in respect of claims subject to limitation. The LLMC does not set the establishment
of a fund as a prerequisite for obtaining a right to limit liability. However, the King-
dom of the Netherlands has made use of the possibility to require in its national law
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the establishment of a fund. The reason for this is that the establishment of a fund
protects the claimant for possible insolvency of the liable person. For this same reason
the establishment of a fund is required in the CLC and the HNS Convention. If the
total amount of damages arising out of oil pollution or an HNS incident is higher than
the amount of the limited liability of the ship-owner, the claimant can get an additional
compensation from the IOPC Fund or the HNS Fund.

The LLMC does not contain a provision regarding jurisdiction. If the plaintiff
has his habitual residence in an EU Member State the Brussels I regulation applies.
According to this Regulation the Dutch judge has jurisdiction to hear a case on
limitation of liability if the plaintiff has his habitual residence in the Netherlands or
if the damage for which limitation of liability is sought was caused in the Netherlands.
The Dutch judge will not be able to base its jurisdiction on article 7 of the Brussels
I Regulation because this provision does not apply to the Dutch limitation procedure
in which the establishment of a fund is obligatory. It is suggested that Article 7 of
the Brussels I regulation be amended in the sense that it will state that the judge of
the State in which a limitation fund can be constituted has jurisdiction to hear the
case regarding the limitation of liability.

If a ship is arrested in the Netherlands, the question may arise whether the arrest must
be lifted if a limitation fund has been established in the Netherlands or elsewhere.
The question of recognition can also arise when the liability procedure runs in the
Netherlands while a foreign judge has already decided that the liability of the plaintiff
is limited. The first sentence of article 13 LLMC states that once a limitation fund
has been established any person having made a claim against the fund shall be barred
from exercising any right in respect of such a claim against any other assets of a
person by or on behalf of whom the fund has been constituted. Article 13 furthermore
states that after a limitation fund has been constituted, any ship or other property,
belonging to a person on behalf of whom the fund has been constituted, which has
been arrested or attached within the jurisdiction of a State Party for a claim which
may be raised against the fund or any security given, may be released by order or
other competent authority of such State. Such a release is compulsory if the limitation
fund has been constituted in the State of the port where the occurrence giving rise
to the damage, the disembarkation or the discharge took place or where the arrest
was made. Article 13 does not give a rule on the recognition of foreign decisions on
limitation of liability. If the Brussels I Regulation applies, Article 33 of this Regulation
states that EU member States in principle will recognize decisions from other member
states. The CLC and HNS Convention do contain a provision on recognition and
enforcement of foreign judgments. From article 71 it follows that EU member States
cannot refuse recognition of a decision by another EU Member State based on the
CLC or HNS Convention even if they would not be obliged to recognize the decision
according to the Brussels I Regulation. In order to enhance legal certainty, it would
have been advisable to add a provision on recognition and enforcement in the LLMC
as well.
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Because of the fact that not all aspects of limitation of liability are covered by
international uniform law, conflict of laws rules are necessary to refer to the applicable
national law on questions with regard to the limitation of liability from oil pollution
damage on the high sea, the limitation of liability for costs of wreck- and cargo
removal and the need for the establishment of a fund. The LLMC does not contain
a conflict of laws rule. The Dutch Act on the applicable law on non contractual
obligations of 2001 (WCOD) refers to the lex loci delicti for damage in territorial
waters and to the law of the port of registration for damage on the high sea. This
conflict of laws rule leads to a result that is unjust as well as unpractical. No solution
is given for situations where various claims are involved on each of which an other
law applies. Furthermore it leads to an unjust result with regard to limitation of liability
from damage on the high sea where claimants are faced with possible low limits from
the law of the flag of the ship that caused their damage. It would therefore be advisable
to apply the law of the State in which the request for limitation of liability is made.
Application of the lex fori has the advantage that only one system of law, and therefore
one global limit, applies to a variety of claims. Apart from that, the application of
the lex fori has the effect that States can exercise the reservations they made to the
convention they are party to. For example, by applying the lex fori, the Dutch judge
is able to require the establishment of a fund under the LLMC before granting the
right to limit and can require the establishment of a separate fund for wreck removal
costs. The conclusion is therefore that global limitation should be governed by the
lex fori. The application of the lex fori is a better solution than the application of the
law of the State in which a fund is constituted because questions concerning global
limitation may also arise before a fund has been constituted. For these reasons a new
conflict of laws rule should be created stating that:

‘Questions regarding the limitation of liability for claims arising from the same incident
are governed by the law of the State in which the request for limitation of liability is made.’

This conflict of laws rule should be added to Rome II. If this conflict of laws rule
is not added to Rome II, the application of Rome II on global limitation should be
excluded and the proposed conflict of law rule should be added to the national conflict
of laws provisions.

Conclusion

The answer to the main question of this research can be summarised as follows: in
order to serve the main goal of private international law the special characteristics
of the seagoing ship require conflict of laws rules that differ from the existing conflict
of laws rules. In order to provide an effective and just regulation, conflict of laws
rules have to be created that take into account all various interests involved in shipping
as well as the facts that a seagoing ship has a commercial interest, is mobile and
international, forms a micro-society on board, and has a place of registry. This book
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recommends on the one hand to exclude some general conflict of laws rules from
application to the seagoing ship. On the other hand, it is recommended to create new
conflict of laws rules especially for seagoing ships with regard to: the proprietary
aspects of a reservation of title clause, the right of retention, liens, torts other than
those involved with collisions between ships and global limitation.
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Trefwoordenregister

Aanvaring hoofdstuk 2 van deel I

Beperking van aansprakelijkheid deel III
- voor maritieme vorderingen hoofdstuk 2 van deel III
- voor olievervuiling 3.1, hoofdstuk 4, 5.4, 7.3 en 7.5 van deel

III
- voor schadelijke en

gevaarlijke stoffen 3.2 , hoofdstuk 4, 5.4, 7.3 en 7.5 van deel
III

Bestanddeel van een schip 3.6 van deel I

Bevoegdheid
-inzake beperking van aansprakelijkheid hoofdstuk 6 van deel III

Bunkers 3.2.3 van deel II; 3.1.3 van deel III

Cognossement 6.1.2 van deel I

Eigendom 2.2 van deel I
Eigendomsvoorbehoud 3.7 van deel I
Erkenning
- van een buitenlands fonds 7.2 en 7.7 van deel III
- van buitenlandse beperkings-

beslissingen 7.3-7.9 van deel III

Fondsvorming hoofdstuk 5 van deel III

Gevaarlijke stoffen 3.3 van deel II

Global limitation deel III
(zie ook: beperking van aansprakelijkheid)

Hypotheekrecht 2.2 van deel I
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Insolventie 5.2 van deel I

Ladingopruimingskosten 3.4 van deel II
Ladingschade 5.2 van deel II
Litispendentie 6.3 van deel III

Nationaliteit 2.1 van deel I
Natrekking 2.2.4 van deel I
Niet-teboekstaande schepen 3.4 van deel I

Olievervuiling 3.2 van deel II
Ongeval 5.2 en 5.3 van deel II
Onrechtmatige daad hoofdstuk 4, 5, 6 van deel II
Overdracht 3.5 van deel I

Rangorde hoofdstuk 4 en 5 van deel I
Rechtskeuzebevoegdheid 4.4.3.2 van deel II
Registratie 2.1 van deel I
Retentierecht 3.8 van deel I
Rompbevrachtingsregister 3.3 van deel I

Schadelijke stoffen 3.3 van deel II
Scheepstoebehoren 3.6 van deel I
Scheepsvoorrechten hoofdstuk 4 van deel I
Staking 5.2.2 van deel II
Statutenwechesel 3.2.3 van deel I

Teboekstelling (wijziging van de) 3.2 van deel I
Tenuitvoerlegging 7.6 en 7.8 van deel III

Verhaal hoofdstuk 4, 5, 6 van deel I
Vervoer onder cognossement 6.1.2 van deel I
Vlag 2.1 van deel I
Voorrang hoofdstuk 4 en 5 van deel I
Vruchtgebruik 2.2 van deel I

Wrakkenfonds 2.3.2.2 van deel III
Wrakopruimingskosten 3.4 van deel II


