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Van bruto naar netto opbrengst 
 

Voorafgaand aan de rangregeling worden kosten voldaan: 

 

1e: 8:210 lid 1 BW: - kosten van uitwinning 

   - kosten van rangregeling 

   - kosten van bewaking 

 

2e: 8:210 lid 2 BW:  - kosten van wrakopruiming 

     mits gemaakt door overheid  
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Rangorde in rangregeling (NL) 
 

8:211 BW 1. kosten tot behoud na beslag 

  2. arbeidsovk van bemanning 
  3. hulpverlening en avarij-grosse 

  4. havengelden en veiligheid derden 

 

8:211 BW 5. hypotheek 
 

• Bedrijfsvorderingen  

• Vorderingen uit cognossement 

• Vorderingen uit aanvaring en scheepsbouw  



Rangorde in rangregeling (Int) 
 

Artikel 10:160 BW 

 

Lid 1: bestaan en omvang van de vordering: lex causae 

 

Lid 2: rangorde van de voorrechten: lex registrationis 

         

notate bene:  - geen voorrang zonder voorrecht ex lex causae  

 

  - rangorde boven hypotheek alsnog beperkt  
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Prioriteit boven hypotheek 
 

• Indien boven hypotheek naar lex fori 

 
  - kosten tot behoud na beslag 

  - arbeidsovk van bemanning 

  - hulpverlening en avarij-grosse 

  - havengelden en veiligheid derden 

 

• En, boven hypotheek naar lex registrationis 

 

• En, bevoorrecht naar lex causae 
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SUMARA 
 

 

Opbrengst   USD 450.000 

 

Bemanning  USD 600.000 

 

Hypotheek  USD 500.000 

 

  



ICE FLOWERS  
 

 

Opbrengst  USD 120.000 

 

Bemanning  USD 145.000 

 

Hulploon  USD 740.000 
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Bevoegde rechter 
 

ICE FLOWERS lag afgemeerd in Den Helder. 

 

• Beslagverlof van Rechtbank Alkmaar. 

 

• Veiling voor Rechtbank Dordrecht. 

 

• Rangregeling voor Rechtbank Rotterdam. 
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Interregionale aspecten 
Koninkrijk der Nederlanden: 
• Aruba  

• Curaçao 

• St Maarten 

• Nederland 

 

 

 

9 



Interregionale aspecten 
Koninkrijk der Nederlanden:  
• Aruba  

• Curaçao 

• St Maarten 

• Nederland 

 

Nederland: 
• Grondgebied in Europa 

• Bonaire 

• Sint Eustatius 

• Saba 

 

 
10 



 

 De scheepsveiling 

Haco van der Houven van Oordt 
Advocaat 

25 september 2014 


		De scheepsveiling
	Van bruto naar netto opbrengst
	Rangorde in rangregeling (NL)
	Rangorde in rangregeling (Int)
	Prioriteit boven hypotheek
	SUMARA
	ICE FLOWERS	
	Bevoegde rechter
	Interregionale aspecten
	Interregionale aspecten
		De scheepsveiling

