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Indicatie catalogusprijzen grote typen:

- Vliegtuig Euro 200-400 miljoen

- Motor Euro 20 miljoen

Door de privatisering van luchtvaartmaatschappijen is financiering en leasing 
van vliegtuigen noodzakelijk geworden

Problemen ontstaan door het extreem mobiele karakter van vliegtuigen en het 
gebrek aan een universele IPR regeling en uniforme internationale materiele 
goederenrechtelijke regeling

Twee belangrijke fasen bij een transactie: dag van ‘closing’ en 
‘repossession/deregistration’ van vliegtuig



• Ratificatie Verdrag Internationale Erkenning van Rechten op 
Luchtvaartuigen 1950-1951 (Verdrag Geneve, 1948 IPR-verdrag)

• Implementatie in de Wet Teboekgestelde Luchtvaartuigen 1956

• Invoeging in Boek 8 BW, Titel 15 in 1996 (teboekstelling is optie)

Belangrijk na zijn overlijden in 1995: Verdrag Internationale Zakelijke Rechten 
op Luchtvaartuigen (Kaapstadverdragen, 2001) gelden (2010) alleen NIET in 
Europees Nederland (wel in Caribisch Nederland/ BES)

Artikel 127(4)(a-b) Boek 10 BW (2014): lex registrii bepaalt of zaak is 
‘(on)roerend’ en of ‘bestanddeel’. Ook bepaalt het de geldigheid van ‘non-
consensuele rechten’ (art 10:127(3) BW). Zie hierna!

Bijzonder belangrijke rol van Prof. H. Schadee bij het 
maken van relevante regelgeving



Procedures met Engelse en Nederlandse contacten
• Blue Sky One (owner/mortgagor England) v Mahan Air (sub-lessee Iran) [2010]

• English High Court , Engelse nationaliteit vliegtuig, 21 december 2006 English 
mortgage (mortgagee New York) van $ 43,1 miljoen, die dag vliegtuig op 
Schiphol

• partijen rechtskeuze voor Engels recht/jurisdictie in English mortgage

• Rechter terecht: rechtskeuze is ongeldig voor de goederenrechtelijke aspecten!  

• Rechter onterecht:  weigert de lex registri(i) verwijzingsregel toe te passen!

• Reden: geen steun van doctrine. Is pertinent onjuist! Slecht werk van juristen?

• Tevens: geen steun van vonnissen. Air Foyle v Center Capital [2002] 
executoriale verkoop Russisch vliegtuig in Nederland; Dornoch v Boskalis [2009] 
maritieme zaak waarin rechter ook luchtvaartproblemen bespreekt. Slecht werk 
van juristen?

• Rechter past onterecht de lex rei sitae verwijzingsregel toe op consensuele 
rechten!

• Nederlandse ‘experts’: English mortgage is alhier ongeldig (is dat zo?) dus 
neemt rechter dat advies over en schade van $ 43,1 miljoen voor financier. 



Helpt een keuze voor Europees Nederlands 
recht?

• Niet geheel: de rechtskeuze omvat niet de goederenrechtelijke aspecten 
zoals vestigen, geldigheid, omvang en executie van consensuele zakelijke 
rechten

• De Kaapstadverdragen (art. VIII) bevestigen deze universeel aanvaarde 
regel: slechts contractuele aspecten vallen eronder!

• Wel belangrijk dat Nederlandse procedures veel minder tijd en geld kosten 
mits men accuraat juridisch advies krijgt!

Wat luchtvaartuigfinanciering wel helpt: Structureer financiering en lease 
transacties via Caribisch Nederland waar ‘Kaapstad’ geldt!

Voordelen van Caribisch Nederland en Kaapstadverdragen:

- Vliegtuig krijgt de ‘PH-vlag’ van ‘Nederland’

- Uniform materieel goederenrechtelijk regime 

- dus geen probleem van de toepasselijke IPR regel



Problemen waarmee vóór dag van ‘closing’ 
rekening moet worden gehouden:

• Is (niet) consensuele eigendomsovergang geldig? 

• Zijn consensuele zakelijke rechten pand/hypotheek geldig?

• Kunnen ze ten uitvoer worden gelegd?

• Helpen Engels ‘recht’ en ‘jurisdictie’ clausules?

• Is het beter voor het recht van ‘Europees Nederland’ te kiezen?



Problemen op dag van 
repossession/deregistration van vliegtuig:

Wanneer commerciële of private gebruiker in gebreke of failliet is:

* Kannibalisering: dure motoren en onderdelen worden gestolen
- Bijvoorbeeld Kingfisher 2013 en SpiceJet 2015 in India

* ‘Downtime’ schade daar lessor/bank niet wordt betaald of tegen lagere prijs 
een andere gebruiker wordt gevonden (buyers market)

* Ook ‘seizoengerichte sub-lease’ probleem voor KLM-groep



Bijzondere problemen bij 
deregistratie van vliegtuig:

• Vliegtuig bevindt zich al 3-6 jaar buiten het probleemland

• Nationaliteitsregister van probleemland weigert een certificaat van 
deregistratie te geven 

• De reden is corruptie of vergaande bureaucratie

• Vliegtuig mag wegens veiligheidstoezicht maar één vlag hebben (art. 18 
Verdrag Chicago). Maar is in top conditie: veiligheid staat niet er discussie 
en vliegt niet (grounded)



Kan zonder certificaat van deregistratie in 
Nederland worden geregistreerd? 

• Ja, zeker wanneer de Kaapstadverdragen van toepassing zijn en een 
Irrevocable Deregistration and Export Authorisation (IDERA) is geregistreerd 
en mede ondertekend door het vreemde register

• Nederland bepaalt wanneer kan worden geregistreerd!  

• Geen focus op het probleemland!

• Zie ook rechtspraak in USA Federal Courts of Appeal California en Florida.

• Nederland neemt contact op met Canada en ICAO Legal Bureau om het 
probleem aan te pakken. 

• ICAO staat daar positief tegenover!

DANK VOOR UW AANDACHT!
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