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Op 1 mei 1993 is de Wet houdende eni
ge Bepalingen van Internationaal 
Privaatrecht met betrekking tot het Zee- 
en Binnenvaartrecht van 18 maart 1993 
(Stb. 1993, 168) in werking getreden.
Deze wet (hierna: "de Wet IPR zee- en 
binnenvaartrecht") bevat regels die be
palen welk recht van toepassing is op 
verschillende internationale zee- en bin- 
nenvaartrechtelijke rechtsverhoudingen.
Zo bepaalt deze wet het toepasselijk 
recht bij aanvaringen, het toepasselijk 
recht op verschillende aspecten van ver- 
voerovereenkomsten, waaronder ook 
processuele aspecten, en het toepasselijk 
recht op zakelijke rechten, inclusief 
voorrechten bij faillissement of gerech
telijke uitwinning.
Regels die toepasselijk recht bepalen 
zijn regels van "conflictenrecht". 
Daarbij gaat het niet om het conflict tus
sen partijen, maar om het conflict tussen 
verschillende rechtsstelsels. 
Internationale rechtsverhoudingen heb
ben aanknopingspunten met verschillen
de rechtsstelsels. Aanknopingsfactoren 
kunnen zijn de nationaliteit van de be
trokken partijen, de plaats van de ge

beurtenis die heeft geleid tot een rechts
vordering, de plaats van vestiging van 
de betrokken partijen, de plaats van ves
tiging van een bepaald recht en, in het 
zee- en binnenvaartrecht, de nationali
teit of de plaats van teboekstelling van 
een schip.
Discussies over welk recht van toepas
sing is op dergelijke rechtsverhoudin
gen, komen in feite neer op de vraag aan 
welke aanknopingsfactoren doorslagge
vende betekenis moet worden gehecht.
De Wet IPR zee- en binnenvaartrecht 
maakt voor een aantal rechtsverhoudin
gen keuzes voor verschillende aankno
pingsfactoren.
Over de keuzes van de wetgever, dat wil 
zeggen de inhoud van de bepalingen 
van deze wet is in veel gevallen discus
sie mogelijk. Ook is discussie mogelijk 
over de vraag of er geen bepalingen 
hadden moeten worden opgenomen met 
betrekking tot de onderwerpen die nu 
niet zijn geregeld.
De meeste discussie op dit moment be
treft het toepasselijk recht op de vraag 
of een vordering verhaalbaar is op een 
schip. Dit onderwerp zal in verband met 
de daarover te voeren discussie aan het 
slot van dit verhaal aan de orde komen.
In het navolgende wordt de Wet IPR 
zee- en binnenvaartrecht in min of meer 
omgekeerde volgorde behandeld. 
Allereerst zal aan bod komen art. 7, dat 
het toepasselijk recht regelt bij aanva
ring.

Art 7 Wet IPR Zee- en 
Binnenvaartrecht
Zowel voor de binnenvaart als voor de 
zeevaart, bestaan er verdragen die een
vormige regels geven over aansprake
lijkheid terzake van aanvaring. Dit zijn 
het Verdrag van Genève inzake aanva

ring op de binnenwateren1, het Brussels 
Aanvaringsverdrag2 en, voor aanvarin
gen in België, het Binnenaanvaringsver- 
drag van Genève (1930).
Deze verdragen lossen niet alle vragen 
op die kunnen rijzen met betrekking tot 
aanvaring. Wanneer de verdragen uitge
legd of aangevuld dienen te worden, 
rijst de vraag naar het toepasselijk recht.
Art. 7 Wet IPR Zee- en Binnenvaart
recht bepaalt het toepasselijk recht inge
val van aanvaring tussen zeeschepen, 
aanvaring tussen binnenschepen en ook 
aanvaring tussen zee- en binnen 
vaartschepen, waarbij het niet uitmaakt 
waar de aanvaringen hebben plaatsge
vonden. Dat kan dus op volle zee, op 
territoriale wateren of op binnenwateren 
zijn.
De verwijzingsregel van art. 7 heeft al
leen betrekking op aansprakelijkheid 
voor schade door een aanvaring die is 
veroorzaakt door schepen en op schade 
ontstaan aan die schepen, opvarenden of 
zaken aan boord van die schepen. Ook 
de aanvaringsverdragen die ik hiervoor 
noemde kennen dezelfde beperkingen.
Het recht toepasselijk op andere soorten 
schade dient bepaald te worden aan de 
hand van de normale verwijzingsregel 
met betrekking tot de onrechtmatige 
daad. Veelal wordt deze materie gere
geld in internationale verdragen.
In lid 6 van art. 7 kunt u zien welke vra
gen vallen onder de verwijzingsregel 
van art. 7. Deze opsomming is niet limi
tatief. Eenzelfde opsomming is te vin
den in het Haags Verkeersongevallen
verdrag en het Haags Produktaansprake- 
lijkheidsverdrag.
De verwijzingsregel van art. 7 is getrapt, 
waarbij als aanknopingspunt wordt ge
bruikt de Staat waarmee de bij de aanva
ring betrokken schepen zijn verbonden.
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Voorop staat het Verdragsrecht. Lid 3 
en 4 van art. 7 zijn zo geschreven dat ze 
aansluiten bij het Brussels Aanvarings 
verdrag resp. het Geneefs Verdrag inza
ke aanvaringen Binnenvaart.
Wanneer de bij een aanvaring betrokken 
schepen met Staten zijn verbonden die 
alle partij zijn bij eenzelfde aanvarings- 
verdrag, of de voornaamste beginselen 
van een dergelijk verdrag in de nationa
le wetgeving hebben opgenomen, dan 
zijn de bepalingen van dat verdrag, on
derscheidenlijk de daarmee overeen
stemmende bepalingen van het recht 
van die Staten, toepasselijk.
Wanneer het verdragsrecht ingevolge 
lid 3 niet van toepassing is of aangevuld 
moet worden, dan geldt het volgende:
Is er sprake van een aanvaring tussen 
twee zeeschepen of een aanvaring tus
sen een zeeschip en een binnenschip, en 
beide schepen zijn op het tijdstip van de 
aanvaring met dezelfde Staat verbon
den, dan is het recht van die Staat van 
toepassing.
Dit geldt niet bij aanvaring tussen twee 
binnenschepen, nu voor de toepasselijk
heid van het Verdrag van Genève niet 
van belang is met welke Staten de be
trokken schepen zijn verbonden, maar 
waar de aanvaring heeft plaatsgevon
den.
Zijn de bij de aanvaring betrokken sche
pen niet verbonden met dezelfde Staat, 
dan geldt dat op aanvaringen op de bin
nenwateren of op territoriale wateren 
van een Staat het recht van die Staat (de 
lex loei delicti) van toepassing is.
Bij aanvaring op volle zee is het recht 
van de Staat van toepassing waar de 
vordering tot schadevergoeding wordt 
ingesteld (de lex fori).
De regeling van art. 7 van de Wet IPR 
Zee- en Binnenvaartrecht lijkt sterk op 
de verwijzingsregels in art. 7 van het 
Haags Verkeersongevallenverdrag3. 
Daar wordt als aanknopingspunt ge
bruikt de Staat waarin de bij het ongeluk 
betrokken auto's of vrachtwagens gere
gistreerd staan. In de Wet IPR Zee- en 
Binnenvaartrecht wordt niet gekozen 
voor de plaats van registratie van het 
schip, maar voor het begrip "verbonden
heid van een schip met een Staat".
Ingevolge het le lid van art. 7 wordt een 
schip als met een Staat verbonden be
schouwd, indien het öf in die Staat te- 
boek gesteld is, of onder diens vlag vaart.
Hier wordt dus geen keuze gemaakt tus
sen de aanknopingsfactor "nationaliteit 
van het schip" en de aanknopingsfactor 
"de plaats van teboekstelling van het 
schip".

De nationaliteit en de plaats van teboek
stelling van een schip hoeven tegen
woordig niet meer samen te vallen. Een 
keuze voor een van de twee aankno- 
pingsfactoren zou de zekerheid over het 
toepasselijk recht bevorderen en in een 
procedure argumenten over de vraag 
met welke Staat het schip nu verbonden 
worden geacht, voorkomen. Gelet op de 
formulering van het formeel toepas
singsgebied van het Brussels Aan- 
varingsverdrag (art. 11 en 12), lijkt de 
keuze voor de nationaliteit van het schip 
voor de hand te liggen.

Hulpverlening
In de Wet IPR Zee- en Binnenvaartrecht 
zijn geen regels gegeven voor de hulp
verlening. Dit is ingegeven doordat hulp 
verlening in de praktijk veelal beheerst 
wordt door standaardovereenkomsten, 
zoals het Lloyd's Standard Form of 
Salvage Agreement. Bovendien zijn de 
hoofdzaken van deze materie in de 
meeste maritieme landen geregeld door 
het Verdrag van Brussel van 23 septem
ber 1910 tot eenmaking van enkele re
gels inzake hulp en berging ter zee.
Desondanks kan een korte toelichting 
op het toepasselijk recht op hulpverle
ning nuttig zijn vanwege de komende 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Londen4 en recente jurisprudentie.
Het nieuwe verdrag van Londen inzake 
hulpverlening zal door Nederland op 14 
juli 1996 worden geratificeerd. Het 
Lloyd's Standard Form of Salvage 
Agreement werd al in september 1990 
aangepast aan de tekst van het verdrag.
Het verdrag van Londen is van toepas
sing op iedere hulpverlening, behalve 
voorzover een overeenkomst uitdrukke
lijk of stilzwijgend anders bepaalt. 
Ingevolge het verdrag is er sprake van 
hulpverlening wanneer er hulp wordt 
verleend aan een in gevaar verkerend 
schip of andere zaak. Het verdrag is van 
toepassing wanneer een procedure aan
hangig wordt gemaakt in een Staat die 
partij is bij het verdrag.
Artikel 15 lid 2 van het Verdrag van 
Londen bepaalt dat de verdeling tussen 
de eigenaar, de kapitein en de andere in 
dienst van een hulpverlenend schip 
staande personen wordt bepaald door 
het recht van de vlag van het schip.

Het Verdrag bepaalt dat de verjarings
termijn van de hulploonvordering twee 
jaar is, met mogelijkheid van contractu
ele verlenging.
Art. 23 lid 3 van het Verdrag geeft een 
regel van conflictenrecht met betrekking 
tot deze verjaring. Het bepaalt namelijk

dat een vordering door een aansprake
lijk persoon zelfs kan worden ingesteld 
na afloop van de verjaringstermijn van 
het verdrag, als ze wordt ingesteld bin
nen de termijn die geldt in de Staat waar 
de procedure aanhangig is gemaakt.
Naar Nederlands recht (art. 8:1820-1823 
BW) is de verjaringstermijn voor vorde
ringen inzake hulpverlening 2 jaar. Ten 
aanzien van stuiting van deze termijn 
zijn de algemene bepalingen van Boek 3 
BW van toepassing. Op grond daarvan 
is stuiting van deze termijn mogelijk 
door middel van een eenvoudig briefje 
waarin de schuldeiser zich ondubbelzin
nig het recht op nakoming voorbehoudt. 
Gezien art. 23 van het verdrag van 
London kan het dus mogelijk zijn dat in 
Nederland ook na verloop van twee jaar 
nog rechtsgeldig een vordering inzake 
hulpverlening kan worden ingesteld.
Voor de uitleg van het Verdrag van 
Londen, en ik denk daarbij met name aan 
de invulling van het begrip "een in ge
vaar verkerend schip", en vragen die niet 
door dit verdrag zijn geregeld, dient het 
toepasselijk recht vastgesteld te worden.
In de memorie van toelichting op de 
Wet IPR Zee- en Binnenvaartrecht staat 
dat, wanneer niet geregeld is welk recht 
van toepassing is op hulpverlening, aan
sluiting gezocht kan worden bij de re
gels inzake aanvaring zoals vervat in 
art. 7 Wet IPR Zee- en Binnenvaart
recht. Dit lijkt, mede gezien een recente 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam, 
echter anders te zijn.
Hoe het toepasselijk recht wordt be
paald is afhankelijk van de vraag of er 
sprake is van een overeenkomst of niet. 
Hulpverlening is of een al dan niet op 
schrift gestelde overeenkomst, of een 
vorm van zaakwaarneming. Van een 
vorm van zaakwaarneming is sprake 
wanneer hulp wordt verleend aan een 
onbemand schip of drijvend voorwerp. 
Niet voor niets bepaalt art. 8:572 BW 
dat op een dergelijke hulpverlening de 
wetsbepalingen omtrent zaakwaarne
ming niet van toepassing zijn.
Indien het verdrag niet van toepassing is 
of het verdrag uitgelegd of aangevuld 
dient te worden, dient, wanneer er spra
ke is van een overeenkomst, gekeken te 
worden naar de algemene conflicten
rechtelijke regels voor het bepalen van 
het toepasselijk recht op overeenkom
sten, zoals vervat in bijvoorbeeld het 
Europees Overeenkomstenverdrag (Rb. 
Middelburg 11 mei 1994, S&S 1995, 
65).
Is er sprake van een vorm van zaak
waarneming, dan wordt het toepasselijk 
recht beoordeeld aan de hand van het
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rechtssfeercriterium. Dit houdt in dat 
bekeken wordt met welk land de hulp
verlening de meeste aanknopingspunten 
heeft (Hof Amsterdam 25 november 
1993, S&S 1994, 2 en Hof 's-Graven- 
hage 22 november 1994, S&S 1995, 
41). Voor toepassing van dit rechts
sfeercriterium kan wel weer aansluiting 
worden gezocht bij de regels inzake 
aanvaring van de Wet IPR Zee- en 
B innen v aartrecht.

Exploitatieovereenkomsten
Verreweg de belangrijkste overeenkom
sten in het zee- en binnenvaartrecht zijn 
de exploitatieovereenkomsten. Dit zijn 
de overeenkomsten tot het vervoer van 
goederen, de overeenkomsten tot het 
vervoer van personen en de overeen
komsten tot bevrachting van een schip. 
In veel gevallen zullen dit overeenkom
sten zijn waarbij partijen uit verschillen
de landen zijn betrokken.
Voor de vraag welk recht van toepas
sing is op deze overeenkomsten zijn in 
het algemeen het Europees Verdrag in
zake toepasselijk recht op verbintenis
sen uit overeenkomst5 en het Haags 
Vertegenwoordigingsverdrag6 van be
lang. Het zou te ver gaan om in het ka
der van deze voordracht deze verdragen 
in detail toe te lichten. Ik acht de verwij- 
zingsregels van deze verdragen dan ook 
gemakshalve bekend.
Een rechtsvraag die niet valt onder het 
toepassingsgebied van de genoemde 
verdragen, is de vraag naar de buiten- 
contractuele aansprakelijkheid.

Art. 4 Wet IPR Zee- en 
Binnenvaartrecht
Art. 4 van de Wet IPR Zee- en Binnen
vaartrecht bepaalt welk recht van toepas
sing is op de vraag of degene die buiten 
overeenkomst wordt aangesproken, zich 
ter afwering van de tegen hem ingestelde 
vordering kan beroepen op exoneratiebe- 
dingen van een door hemzelf of een an
der gesloten overeenkomst betreffende 
de exploitatie van een schip. Een voor
beeld hiervan is de vraag of een stuwa
door zich kan beroepen op derdenwer
king van stuwadoorscondities.
Art. 4 bepaalt niet welk recht van toe
passing is op de buitencontractuele aan
spraak zelf. Deze vraag wordt overgela
ten aan de algemene regels van interna
tionaal privaatrecht.

Art. 4 maakt met betrekking tot buiten
contractuele aansprakelijkheid een on
derscheid tussen de zogenaamde paarde- 
sprongen en de zogenaamde parallel- 
sprongen.

Bij een paardesprong wordt de vordering 
ingesteld door iemand met wie de aange
sprokene geen overeenkomst heeft ge
sloten tegen een partij bij een exploita- 
tieovereenkomst in dezelfde exploitatie- 
keten, of tegen ondergeschikten of hulp- 
personen van die partij.
Bij een parallelsprong worden buiten
contractuele vorderingen ingesteld door 
een contractuele wederpartij.
Bij een paardesprong wordt de vraag of 
degene die buiten overeenkomst wordt 
aangesproken zich kan beroepen op een 
door hemzelf of door een ander in de ke
ten der exploitatieovereenkomsten ge
sloten overeenkomst, beantwoord naar 
het recht dat op de buiten overeenkomst 
ingestelde vordering van toepassing is 
(art. 4 lid 1 Wet IPR zee- en binnenvaar
trecht).
De buiten overeenkomst ingestelde vor
dering is meestal een vordering uit on
rechtmatige daad. Bij een paardesprong 
wordt derhalve de vraag of iemand zich 
kan beroepen op exoneratiebedingen in 
door hem of in dezelfde exploitatieketen 
gesloten overeenkomsten, beoordeeld 
aan de hand van het recht dat van toe
passing is op de vordering uit onrecht
matige daad.
Bij een parallelsprong wordt de vraag of 
degene die buiten overeenkomst wordt 
aangesproken (of een werknemer of 
hulppersoon daarvan) zich kan beroepen 
op exoneratiebedingen in de tussen par
tijen bestaande overeenkomst, beant
woord naar het recht dat op die overeen
komst van toepassing is (artikel 4 lid 2 
Wet IPR zee- en binnenvaartrecht). Dit 
heet in het IPR ook wel "accessoire aan
knoping".
Met betrekking tot de overeenkomst tot 
vervoer van goederen in het bijzonder 
zijn nog twee bepalingen opgenomen in 
de Wet IPR Zee- en Binnenvaartrecht, 
art. 5 en 6.

Art. 5 Wet IPR zee- en 
binnenvaartrecht
Artikel 5 Wet IPR Zee- en Binnenvaart
recht bepaalt het toepasselijk recht op 
de vraag wie aan te merken is als ver
voerder onder het cognossement.
Daarnaast bepaalt art. 5 wie de drager is 
van de uit het cognossement voortvloei
ende rechten en verplichtingen jegens 
de vervoerder, zoals daar zijn het beta
len van vracht en het bijdragen in averij- 
grosse.
Op grond van art. 5 IPR worden beide 
vragen beheerst door het recht van de 
staat waar uit hoofde van de overeen

komst moet worden gelost, ongeacht 
een door partijen gedane rechtskeuze 
(art. 5 lid 1).
Een uitzondering wordt gemaakt voor 
geschillen met betrekking tot verplich
tingen terzake van het ter beschikking 
stellen van de overeengekomen zaken, 
de plaats, de wijze en de duur van de in- 
lading. In dat geval worden beide vra
gen beantwoord naar het recht van de 
staat waarin de haven van inlading is 
gelegen (art. 5 lid 2)
Met betrekking tot deze uitzondering 
staat niet in de wet dat dit geldt onge
acht een door partijen gedane rechtskeu
ze. Bij een eerdere gelegenheid heb ik 
betoogd dat dit desondanks wel het ge
val is. Thans ben ik van mening dat het 
voor partijen bij een ladingclaim, waar
bij vooralsnog niet duidelijk is wanneer 
en dus evenmin waar de schade is opge
treden, in het belang van de proceseco
nomie mogelijk moet zijn om te kiezen 
voor beoordeling van het gehele geschil 
naar het recht van de staat waar uit 
hoofde van de overeenkomst moet of 
moest worden gelost.
Hoewel de regel van art. 5 vrij duidelijk 
lijkt, is het toepasselijk recht op de 
vraag wie verbonden en/of gerechtigd is 
als vervoerder, niet in een adem te bepa
len.
Dit komt omdat deze vraag in feite be
staat uit een aantal deelvragen.
De vragen of diegene die het cognosse
ment daadwerkelijk ondertekende daar
toe bevoegd was en of derden tegen een 
eventuele onbevoegdheid zijn be
schermd, zijn vragen van vertegenwoor
diging. Ook de vraag of diegene die het 
cognossement ondertekende bevoegd 
was tot het opnemen in het cognosse
ment van bepaalde clausules, zoals de 
demise clause, en de identity of carrier 
clause, is een vertegenwoordigings- 
vraag. Het op deze vragen toepasselijk 
recht wordt bepaald door het Haags 
Vertegenwoordigings verdrag.
De vragen die beheerst worden door de 
verwijzingsregel van art. 5 zijn de vraag 
of naast degene die het cognossement 
ondertekende nog weer een ander het 
cognossement ondertekende, ook ande
ren als vervoerder gerechtigd of verbon
den zijn, de vraag van de geldigheid van 
een demise clause of een identity of car
rier clause en welke de gevolgen zijn 
van het al dan niet bestaan van toestem
ming voor gebruik van een bepaald for
mulier.
Een mooi voorbeeld van de toepassing 
van het Haags Vertegenwoordigings- 
verdrag en art. 5 lid 1 van de Wet IPR
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wie als vervoerder is aan te merken is 
de uitspraak van de rechtbank Rot
terdam van 29 april 1994, Schip & 
Schade 1995, 26 ("Explorer"). In deze 
uitspraak splitst de rechtbank Rotter
dam, teneinde te bepalen wie aan te 
merken is als vervoerder onder cognos
sement, de verschillende deelvragen uit 
en beantwoordt een aantal daarvan aan 
de hand van het Haags Vertegenwoordi- 
gingsverdrag en een aantal daarvan aan 
de hand van art. 5 Wet IPR Zee- en 
B innenvaartrecht.

Art. 6 van de Wet IPR Zee- en 
Binnenvaartrecht
Art. 6 van de Wet IPR Zee- en Bin
nenvaartrecht bepaalt welk recht van 
toepassing is op de vragen of de ver
voerder een recht van retentie op zaken 
heeft, en of een der partijen in bepaalde 
gevallen het recht heeft tot het instellen 
van een gerechtelijk vooronderzoek. 
Deze vragen dienen beantwoord te wor
den aan de hand van het recht van de 
daadwerkelijke loshaven. Toepassing 
van de regel van art. 6 van de Wet IPR 
Zee- en Binnenvaartrecht is te vinden in 
de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage 
van 22 november 1994, S&S 1995, nr. 
41.

Toepasselijk recht op zakelijke 
rechten en voorrechten op schepen
Art. 2 van de Wet IPR Zee- en Bin
nenvaartrecht bepaalt dat het recht van 
de staat waar het schip te boek gesteld is 
de volgende vragen beheerst:
- Wie is de eigenaar van het schip?
- Wat is de inhoud van het eigen

domsrecht?
- Wie heeft het recht van hypotheek of 

vruchtgebruik^ op een schip?
- Wat is de inhoud van die rechten?
- Wat is bestanddeel van een schip?
Art. 2 verklaart op deze vragen naar het 
bestaan en de inhoud van zakelijke 
rechten op een schip het recht toepasse
lijk van de staat >waar het schip te boek 
gesteld was toen het desbetreffende 
recht ontstond.
Dit heeft de consequentie dat indien op 
een schip zakelijke rechten worden ge
vestigd of verkregen overeenkomstig 
het recht waar het te boek gesteld is, de
ze rechten blijven bestaan, ook als het 
land van registratie verandert. Dit echter 
niet langer dan tot het moment waarop 
een rechtsfeit plaatsvindt, dat volgens 
het recht van het land van nieuwe regis
tratie tot een tenietgaan van deze zake
lijke rechten leidt.

De regel van art. 2 geldt alleen voor te

boek gestelde schepen. Niet te boek ge
stelde 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. Dat wil zeggen 
dat op zakelijke rechten op niet te boek 
gestelde schepen het recht toepasselijk 
is van de plaats waar het schip zich ten 
tijde van het ontstaan van het recht be
vond (de lex rei sitae).
Artikel 2 van de Wet IPR Zee- en Bin
nenvaartrecht maakt een uitzondering 
voor het toepasselijk recht op het be
staan en de rangorde van voorrechten en 
andere vorderingen bij een faillissement 
of gerechtelijke uitwinning. Het toepas
selijk recht op deze kwesties wordt ge
regeld in art. 3 van de Wet IPR Zee- en 
B innen v aartrecht.

Vorderingen en voorrechten bij 
faillissement of gerechtelijke 
uitwinning
Schepen zijn favoriete verhaalsobjecten. 
Het uitwinnen van schepen leidt regel
matig tot procedures over de verdeling 
van de opbrengst daarvan. In dit soort 
procedures gaat het om de omvang van 
de verschillende vorderingen, de vraag 
of deze vorderingen bevoorrecht zijn en 
zo ja, welke rangorde deze voorrechten 
hebben en de vraag of de vorderingen 
verhaalbaar zijn op het schip.
De rechter zal een beslissing moeten ne
men over het recht dat toepasselijk is op 
ieder van deze vragen.
Art. 3 van de Wet IPR Zee- en Bin
nenvaartrecht bepaalt dat op de vraag 
van het bestaan en de om vang van de 
gepretendeerde vordering het recht van 
toepassing is dat die vordering beheerst.
Het bepalen van het toepasselijk recht 
op de vraag naar het bestaan, de om
vang, de rang en de gevolgen van voor
rechten en de verhaalbaarheid van de 
vordering op het schip is minder een
voudig.
De vraag of een vordering bevoorrecht 
is en welke de omvang, de rangorde en 
de gevolgen van dat voorrecht zijn, 
dient als gevolg van leden 2 en 3 van 
art. 3 beoordeeld te worden aan de hand 
van een min of meer getrapte verwij- 
zingsregel.
Op de vraag of een vordering bevoor
recht is en wat de omvang, de rangorde 
en de gevolgen van dat voorrecht zijn, is 
in beginsel van toepassing het recht van 
de staat waar het schip is te boek ge
steld.
Op deze regel worden twee uitzonderin
gen gemaakt. Ten eerste kan een vorde

ring die naar het recht dat de vordering 
beheerst niet bevoorrecht is, niet be
voorrecht worden door toepassing van 
het recht van het land van de plaats van 
teboekstelling.
Ten tweede wordt alleen voorrang bo
ven hypotheek naar het recht van het 
land van de plaats van teboekstelling 
geëerbiedigd, indien een dergelijke 
voorrang ook naar Nederlands recht be
staat.
Het beperken van de boven hypotheek 
gerangschikte voorrechten tot die, welke 
het ook naar Nederlands recht zijn, is in 
vele landen gebruikelijk.
Al met al dient de rechter dus naar het 
recht van het land van de plaats van te
boekstelling en naar het recht dat de 
vordering beheerst te beoordelen of een 
vordering bevoorrecht is. Bovendien 
dient voor het toekennen van voorrang 
boven hypotheek voldaan te zijn aan het 
vereiste dat een dergelijk voorrecht ook 
naar Nederlands recht boven hypotheek 
gerangschikt is.

Verhaalbaarheid van vorderingen
Rest nog de vraag naar verhaalbaarheid 
van een vordering op een schip. Deze 
vraag is niet alleen bij de uiteindelijke 
uitwinning van een schip belangrijk, 
maar ook bij het leggen van conserva
toir beslag. In het algemeen wordt aan
genomen dat een conservatoir beslag op 
een schip slechts toelaatbaar is, indien 
de vordering waarvoor beslag wordt ge
legd verhaalbaar is op het schip. Zie bij
voorbeeld het arrest van de Hoge Raad 
van 29 juli 1979, NJ 1980, 346, inzake 
"Odupon".
Uit de Wet IPR Zee- en Binnenvaart
recht is niet duidelijk welk recht toepas
selijk is op de vraag of een vordering 
verhaalbaar is op een schip. Uit de ver
schillende rechterlijke uitspraken die 
met betrekking tot deze vraag zijn ge
daan, blijkt dat hierover tenminste drie 
verschillende standpunten mogelijk zijn.
Het betreft de volgende uitspraken:
Pres. Rb. Rotterdam 8 oktober 1993, 
S&S 1994, 55 (Omiros);
Rb. Rotterdam 28 januari 1994 
(Micoperi 7000), S&S 1995, 12;
Rb. Rotterdam 27 mei 1994 (Micoperi 
7000), S&S 1995, 14;
Hof 's-Gravenhage 23 januari 1996 
(United Towing/Micoperi), niet gepu
bliceerd;
Hof 's-Gravenhage 23 januari 1996 
(Hanjin Oakland), niet gepubliceerd;
Het eerst mogelijke standpunt, dat ver
dedigd wordt in de uitspraken van de 
Rotterdamse rechtbank, is dat de regel
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op grond waarvan wordt bepaald of een 
vordering bevoorrecht is, als gegeven in 
art. 3 Wet IPR Zee- en Binnenvaart- 
recht, ook geldt voor de vraag of een 
vordering verhaalbaar is op het schip. 
Dit standpunt wordt op verschillende 
gronden verdedigd. Deze gronden zijn 
voornamelijk te herleiden tot de (ver
meende) bedoeling van de wetgever en 
de historische koppeling van de vraag of 
een vordering bevoorrecht is en de 
vraag of de bevoorrechte vordering ver
haalbaar is op het schip.
Een voordeel van deze benadering is dat 
de vragen naar bevoorrechting van een 
vordering en de verhaalbaarheid daarvan 
op een schip in één adem beantwoord 
kunnen worden, hetgeen aansluit op het 
feit dat de bijzondere bevoorrechting van 
maritieme vorderingen in de wetgeving 
steeds gekoppeld wordt aan de verhaal
baarheid van de vordering op het schip.
Indien de verhaalbaarheid van een vor
dering voor uitwinning op dezelfde wij
ze wordt beoordeeld als bij uitwinning, 
kan geen beslag gelegd worden voor 
een vordering die uiteindelijk niet of in 
feite niet uitwinbaar blijkt te zijn.
Een nadeel van deze oplossing is dat de 
ingewikkelde weg van art. 3 Wet IPR 
ook gevolgd dient te worden bij beslag.
Een tweede standpunt is dat de vraag 
beheerst wordt door de lex causae (Hof 
's-Gravenhage in de "Hanjin Oakland").
Het voordeel van dit standpunt is dat ee
nieder die een overeenkomst aangaat, 
aan de hand van het recht dat die over
eenkomst beheerst zichzelf zekerheid 
kan verschaffen omtrent de vraag of een 
vordering uit die overeenkomst verhaal
baar is op het in verband met die over
eenkomst gebruikte schip, onafhankelijk 
van de vraag waar het schip te boek ge
steld is. Op grond daarvan is vrij een
voudig te bepalen of beslag op een schip 
voor een bepaalde vordering mogelijk 
is. Pas bij uitwinning komt men toe aan 
de ingewikkelde regel van art. 3 Wet 
IPR zee- en binnenvaartrecht.

Een nadeel van dit standpunt is dat be
slag gelegd kan worden voor vorderin
gen die uiteindelijk niet of praktisch niet 
verhaalbaar blijken te zijn op het schip 
wanneer dit daadwerkelijk wordt uitge
wonnen, omdat het aan de vordering ver 
bonden voorrecht niet bestaat of een 
zeer lage rangorde heeft naar het recht 
van de staat waar het schip te boek ge
steld is.

Het derde verdedigde standpunt is dat 
de vraag naar de verhaalbaarheid van de 
vordering op een schip beheerst wordt 
door de lex fori (Hof 's-Gravenhage in

de "United Towing/Micoperi"). Zoals 
dit standpunt is uitgewerkt in het arrest 
van het Hof 's-Gravenhage betekent dit 
dat voor vorderingen waarop vreemd 
recht van toepassing is een verhaals
recht naar vreemd recht ingepast dient 
te worden in het Nederlandse rechtsstel
sel, zoals voor de inwerkingtreding van 
de Wet IPR zee-en binnenvaartrecht ook 
het geval was met betrekking tot de 
vraag of een vordering is bevoorrecht.
Een nadeel van dat standpunt is dat deze 
wijze van beoordeling van het verhaals
recht, zeker naast de al ingewikkelde 
wijze waarop bepaald dient te worden 
of een vordering is bevoorrecht, uiterst 
omslachtig wordt. Bovendien is, net als 
bij het tweede standpunt een nadeel van 
dit standpunt dat beslag gelegd kan wor
den voor vorderingen die uiteindelijk 
niet of praktisch niet verhaalbaar blijken 
te zijn op een schip wanneer dit daad
werkelijk wordt uitgewonnen, omdat het 
aan de vordering verbonden voorrecht 
niet bestaat of een zeer lage rangorde 
heeft naar het recht van de staat waar 
het schip te boek gesteld is.
Een voordeel van deze benadering is dat 
met name met betrekking tot de vraag of 
conservatoir beslag op een schip moge
lijk is, de vraag naar de verhaalbaarheid 
eenvoudiger is te beantwoorden dan de 
vraag of een vordering bevoorrecht is 
aan de hand van art. 3 Wet IPR Zee- en 
Binnenvaartrecht.

Addendum
Op de hierboven weergegeven lezing 
volgde een discussie over het toepasse
lijk recht op de verhaalbaarheid van 
vorderingen. Daarbij is tevens gespro
ken over de rechtspolitieke argumenten 
voor en tegen het conservatoir beslag 
voor een uiteindelijk niet uitwinbare 
vordering als dwangmiddel.
Mede uit bovengenoemde uitspraken en 
arresten is duidelijk geworden dat er 
vooralsnog geen eenduidige oplossing is 
voor de vraag naar het toepasselijk recht 
op de vraag naar de verhaalbaarheid van 
een vordering. De vergadering was ech
ter grotendeels eenstemmig over de on
wenselijkheid van een situatie waarin 
conservatoir beslag gelegd kan worden 
op een schip voor een vordering die bij 
het uitwinnen van het schip niet ver
haalbaar is op dat schip.
* Mr Th.A.G. Prisse is advocaat bij 
Trenité Van Doorne in Rotterdam en 
auteur van het boekje “Conflictenrecht 
met betrekking tot het Zee- en Bin
nenvaartrecht” in de serie Teksten 
Vervoerrecht, red. F. Van Bakelen en R. 
Cleton, Zwolle 1995.

1 Convention relative pour l'unification 
de certaines régies en matiere d'abor- 
dage, Genève 15 maart 1960, Trb. 
1961,88.

2 Convention pour l'unification de cer
taines régies en matière d'abordage, 
Brussel 23 september 1910; goedge
keurd door Nederland bij Wet van 11 
januari 1913, Stb. 26.

3 Haags Verdrag inzake de wet welke 
van toepassing is op verkeersongeval
len op de weg, 4 mei 1971, Trb. 1971, 
118.

4 Internationaal Verdrag inzake 
Hulpverlening, London 28 april 1989, 
Stb. 1990, 109.

5 Verdrag van Rome van 19 juni 1980 
inzake het recht dat van toepassing is 
op verbintenissen uit overeenkomst, 
Trb. 1980, 156; goedgekeurd bij Wet 
van 31 januari 1991, Stb. 1991, 53, 
voor Nederland in werking getreden 
per 1 september 1991.

6 Haags Verdrag betreffende het toe
passelijk recht op Vertegenwoordi
ging, 14 maart 1978, Trb. 1987, 139; 
voor Nederland in werking getreden 
op 1 oktober 1992.

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken

Advies van de Vereniging aan de Mi
nister van Verkeer & Waterstaat d.d. 14 
juni 1996 met betrekking tot het op 8 ja
nuari 1996 ingediende wetsvoorstel nr. 
24573 (wet Beheer Rijkswaterstaats
werken).

Excellentie,
Naar aanleiding van het door U op 8 ja
nuari 1996 ingediende wetsvoorstel nr. 
24573 (Wet Beheer Rijkswaterstaats
werken), hebben wij de vrijheid geno
men om U van advies te dienen.
Wij kunnen ons goed vinden in de door 
U uiteengezette overwegingen in de me
morie van toelichting ten aanzien van de 
nieuwe wet. Het is een goede zaak dat de 
talrijke bestaande reglementen worden 
vervangen door één nieuwe wet, daar de
ze reglementen verouderd en vaak niet 
meer in gebruik zijn. Tevens zijn de re- 
gelementen op sommige onderdelen niet 
goed op elkaar afgestemd. De totstand
koming van deze wet zal meer duidelijk
heid brengen voor zowel de burgers en 
het bedrijfsleven als voor de ambtenaren 
van Uw departement.

Verder is het ons inziens goed dat de re
glementen worden opgetild naar wetsni- 
veau. Dit maakt samen met de wijzigin
gen in de te gebruiken instmmenten, be-
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horende bij het beheer van de rijkswater
staatswerken, een efficiënter optreden 
mogelijk van Uw ambtenaren ten behoe
ve van het veilig en doelmatig gebruik 
van de rijkswaterstaatswerken. Hier pro
fiteert uiteraard ook de scheepvaart van. 
Uit Uw toelichting hebben wij begrepen 
dat de artikelen 9 en 12, die qua redactie 
aan elkaar gelijk zijn en de bevoegdheid 
van de Staat regelen om conservatoire 
maatregelen te nemen, gemoderniseerd 
zijn ten opzichte van de te vervangen ar
tikelen 4 en 5 van de wet uit 1891, en 
geen materiële wijzigingen inhouden. 
Desalniettemin is ons opgevallen dat de
ze artikelen wel degelijk materieel gewij
zigd zijn. Tevens zijn enkele bestaande 
onzekerheden met betrekking tot deze ar
tikelen niet weggenomen. Gaarne willen 
wij hiermede nader op de gesignaleerde 
wijzigingen en bestaande onzekerheden 
ingaan.
Ten eerste suggereert artikel 9 dat er een 
aansprakelijkhied wordt opgelegd aan ei
genaren en gebruikers van vaartuigen 
voor schade toegebracht aan rijkswaters
taatswerken. Artikel 4 van de wet uit 
1891 maakte duidelijk dat eigenaren en 
gebruikers van vaartuigen enkel en alleen 
aansprakelijk waren indien zij dit ook 
"volgens de wet" waren. Deze woorden 
ontbreken echter in artikel 9 van Uw 
wetsvoorstel, zodat de indruk wordt ge
wekt dat er hier een nieuwe risico-aan- 
sprakelijkheid is gecreëerd. Deze indruk 
ontstaat, doordat de formulering van art. 
9 lijkt op de formulering van de risico
aansprakelijkheden uit boek 6 van het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek, zie bijvoor- 
beel art. 6:169, 6:175-177, 6:185 NBW. 
Mede in verband hiermee, zou ons in
ziens duidelijk moeten blijken dat de 
term "betaling" uit art. 9 een betaling tot 
zekerheid inhoudt en geen kwijting is 
van een uit schuld voortvloeiende bet
alingsverplichting, zie het arrest van het 
Hof 's-Gravenhage inzake de "Paraat" 
(Hof 's-Gravenhage 25 mei 1993, S&S 
1994/64). Onder de oude wet bestond 
hieromtrent al verwarring. Deze verwar
ring zou nu vergroot kunnen worden 
door de gesuggereerde risico-aansprake- 
lijkheid. De bedoeling van art. 9 is im
mers, zoals U zelf overweegt in Uw ant
woord op het advies van de Raad van 
State, om zekerheid te verkrijgen voor 
vergoeding van de door de beheerders 
van de waterstaatswerken geleden scha
de.

De tweede opvallende wijziging is dat 
voor de toepassing van de bevoegdheid, 
voortvloeiende uit art. 9, nu ook het wa
ter zélf een rijkswaterstaatswerk is, ter
wijl uit Uw toelichting in het geheel niet

duidelijk wordt waarom het toepassings
gebied wordt uitgestrekt tot het water 
zélf. Dit zou tezamen met de gesugge
reerde risico-aansprakelijkheid een on
aanvaardbare uitbreiding van de aanspra
kelijkheid van eigenaren en gebruikers 
van vaartuigen met zich meebrengen, te
meer omdat er omtrent de aard en vast
stelling van schade aan het water geen 
nadere regels worden gesteld. Aangezien 
er voor verontreinigingsschade aan het 
water al diverse wetten en Verdragen be
staan, die deze materie tamelijk uitput
tend regelen, is er naar onze mening geen 
enkele aanleiding om hiervoor de bena
ming van deze wet op te rekken tot het 
water zélf.

Tot slot zou deze wet een goede moge
lijkheid zijn, om de bestaande onzeker
heid omtrent het recht van de reder zijn 
aansprakelijkheid te beperken, weg te ne
men. Dit recht komt de reder toe op 
grond van het Londens Limitatieverdrag 
1976 (Tractatenblad 1980, 31), dat voor 
Nederland op 1 september 1990 in wer
king is getreden. In de praktijk heeft de 
Staat echter grote moeite met dit recht en 
worden er wel garanties gevraagd zonder 
het noodzakelijke voorbehoud van een 
beroep op de beperking van aansprake
lijkheid door de reder. Dit kan ertoe lei
den, dat het bedrag van de betaling of de 
gestelde zekerheid, het bedrag waarvoor 
de reder maximaal aansprakelijk kan zijn 
voor schade aan waterstaatswerken, 
overtreft, zie het arrest van het Hof 's- 
Gravenhage inzake de "Oranje 12" (Hof 
's-Gravenhage 21 januari 1992, S&S 
1993/61). Ons inziens zou in de artikelen 
9 en 12 een bepaling moeten worden op
genomen, waarin bepaald wordt dat de 
toepassing van deze artikelen het recht 
van de reder om zijn aansprakelijkheid te 
beperken onverlet laat.
Tot slot komt het ons voor dat, teneinde 
onder tijdsdruk geharrewar over de tekst 
van de garantie te voorkomen, het de 
voorkeur verdient bij amvb een stan
daardtekst vast te stellen. Behalve het 
voorbehoud met betrekking tot de beper
king van aansprakelijkheid zou uit deze 
tekst ook duidelijk moeten blijken dat er 
onder de garantie pas betaald hoeft te 
worden wanneer de aansprakelijkheid en 
de hoogte van het schadebedrag vastge
steld zijn in een gerechtelijke procedure 
dan wel daarover buitengerechtelijk 
overeenstemming is bereikt.

Gaarne vertrouwen wij erop dat dit ad
vies voor u aanleiding is het wetsontwerp 
nog eens kritisch te bezien en bovenge
noemde verbeteringen aan te brengen. 
Wij hebben de eer Uwe Excellentie te

verzekeren van onze voortdurende hoog
achting.

Hoogachtend,

J.M.C. Wildschut 
secretaris

Mededelingen

De volgende algemene ledenvergade
ring zal tezamen met de Vereniging 
voor Publiek Vervoerrecht worden ge
houden op vrijdag 8 november 1996 des 
namiddags op een nader aan te geven 
lokatie in Rotterdam. Onderwerp daarbij 
zal zijn: invoerrechten, accijnzen en 
aanzuivering van T-dokumenten.
Nadere berichten volgen.

Van het CMI zijn een aantal question
naires ontvangen met betrekking tot 
Wreek Removal, Classification So- 
cieties en Bunker Oil Pollution. Voor 
nadere bijzonderheden wordt verwezen 
naar CMI-Newsletter nr. 1 - 1996. De 
Vereniging is bezig deze questionnaires 
te laten beantwoorden door daartoe aan
gewezen commissies.

Bericht is ontvangen van de oprichting 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Vervoerrechtadvocaten die tot het ge
bied van het vervoerrecht rekent het 
vervoerrecht in brede zin met uitzonde
ring van het publieke vervoerrecht en 
zich ten doel stelt het bevorderen van de 
deskundige beroepsuitoefening door 
Nederlandse advocaten op het gebied 
van het vervoerrecht, zulks onder meer 
door het organiseren van opleiding en 
studiebijeenkomsten, het verzamelen en 
uitwisselen van informatie, alsmede het 
bijdragen aan de rechtsontwikkeling op 
het gebied van het vervoerrecht, zulks 
onder meer door het onderhouden van 
contacten met op dat gebied werkzame 
organisaties en instanties.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij de secretaris, Mr R. de Haan, 
van Traa advocaten,
Postbus 21390, 3001 AJ Rotterdam, 
telefoon: 010-41370 00, 
fax: 020 - 414 57 19.
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