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Ontwikkeling van het 
aansprakelijkheidsrecht

•Uitgangspunt van het Nederlands recht is dat ieder zijn eigen schade 
draagt, tenzij daarvoor een ander aansprakelijk is.
•Dat uitgangspunt wordt steeds minder gedragen. Gevolg is dat 
steeds eerder aansprakelijkheid van een ander wordt aangenomen. 
•Maatschappelijk wenselijk om de schade door de collectiviteit te 
laten dragen; lees: meer behoefte aan verzekering.
•Inmiddels: aansprakelijk omdat je geen verzekering hebt afgesloten 
(WEGAM).



Ontwikkeling in het vervoerrecht

• Wet Verzekering Zeeschepen.

• Legt een verplichting op tot het sluiten van een verzekering van 
het type dat door de IG P&I Clubs wordt verstrekt.

• Verplichting voor Scheepseigenaar, voor de P&I Club verandert er 
niet veel.

• Directe actie, dan verandert er wel wat voor de P&I Club.



P&I Club en P&I dekking
• Risicospreiding.
• Georganiseerd als “onderlinge”.

• P&I dekking: Indemnity vs Liability.
• Aard van de verzekering is strikte schadeverzekering.
• Pay to be Paid rule - Pay first rule: beschermt de benadeelde.
• Wat is het verschil tussen Indemnity en Liability?
• Spanningsveld tussen strikte schadeverzekering en directe actie.



Directe Actie
• Directe Actie versus Eigen Recht.

• Aanspraak van benadeelde op de uitkering indien de verzekeraar 
jegens de verzekerde een uitkering verschuldigd is. Verzekeraar 
mag verweren tegenwerpen die hij anders aan de verzekerde had 
tegengeworpen. Voorbeeld: art 7:954 BW.

• Bevoegdheid van de benadeelde om betaling te vorderen en in 
rechte af te dwingen, welke bevoegdheid niet langer aan de 
verzekerede toekomt. Verzekeraar kan niet de verweren tegen 
verzekerde inroepen. Voorbeeld: WAM.



Directe Actie in het Maritieme Recht

• Waterwet?

• Bunkersverdrag 2001.

• Wrakopruimingsverdrag 2007.

• Wet Aansprakelijkheid Exploitanten nucleaire schepen 1962.

• Verdrag van Athene 1974/2002.

• Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen.



Niet maritiem-specifiek

• Art 7:954 BW.

• Een directe actie met aanzienlijke beperkingen.

• Alleen in geval van dood of letsel.

• Mag verzekeraar alle verweren aanwenden tegen benadeelde?

• Directe Actie of (toch) eigen recht?

• Uitstapje naar Engels recht. 

• Fanti & Padre Island.



Niet Maritiem-specifiek

• Art 3:287 BW.
• Het bijzondere voorrecht.
• Doorbreking van de Paritas Creditorum.
• Maar ook beperkingen.
• Wat als reeds betaald werd?
• “voor zover de vordering de verplichting tot vergoeding van 

schade betreft”…

• Andere complicaties: EEX-Vo.



Conclusies
• Positie van de benadeelde is aanzienlijk verbeterd.
• Wel de nodige weef/structuurfouten in het geheel.
• Erosie van Pay to be Paid.
• Transformatie van Indemnity naar Liability en van Club naar 

Verzekeraar?
• In realiteit loopt de praktijk vóór op de theorie.

Het loopt zo’n vaart niet!

 



Dank u!

Reinier P. van Campen; vancampen@wmlaw.nl; tel +31205245245
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