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Samenvatting

1 Inleiding

De onderzoeksvraag luidt: hoe dient een regel van de H(V)R te worden uitgelegd indien 
een uniforme uitleg van die regel ontbreekt?
Per onderwerp van onderzoek zijn vragen geformuleerd en deze vragen zijn beant-
woord onder Engels, Amerikaans en Nederlands recht. Bij sommige onderwerpen zijn 
de vragen ook naar Canadees en Australisch recht beantwoord. De Engelstalige rechts-
systemen zijn gekozen vanwege de Anglo/Amerikaanse geschiedenis van de Hague 
Rules en Nederlands recht is onderzocht omdat ik in het Nederlandse recht ben afge-
studeerd.

2 Uitleg van de Hague (Visby) Rules

Om de bedoelde uitleg van de onderzochte regels te vinden worden drie regels van uit-
leg gebruikt: de tekstuele of objectieve regel, de subjectieve regel en de teleologische 
regel. De volgende hulpmiddelen worden gebruikt voor de uitleg van een regel:

Grammaticale uitleg van de tekst van het verdrag geldt als de juiste uitleg indien het 
duidelijk is.
Het verdrag dient als een geheel te worden gelezen.
De uitleg van de Franse tekst prevaleert indien een andere taal onduidelijk is.
Indien mogelijk, kunnen de Travaux Préparatoires worden geraadpleegd om te achter-
halen wat de verdragsopstellers bedoelden met de woorden die zij gebruikten.
Daar waar nodig dient rekening te worden gehouden met de common law achtergrond 
van het verdrag.
De tekst van het verdrag dient zo te worden uitgelegd dat het tegemoet komt aan het 
doel van het verdrag.
Rekening dient te worden gehouden met het compromiskarakter van het verdrag.

3 Verplichtingen van de vervoerder

Vóór en bij aanvang van de reis dient de vervoerder redelijke zorg te betrachten om het 
schip zeewaardig te maken. De vervoerder is ook verplicht de vervoerde zaken behoor-
lijk en zorgvuldig te laden, te behandelen, te stuwen, te vervoeren, te bewaren, te ver-
zorgen en te lossen. In principe zijn deze verplichtingen niet delegeerbaar en is de ver-
voerder aansprakelijk voor fouten van zijn hulppersonen of ondergeschikten.
De wettelijke maatstaf met betrekking tot de mate van redelijke zorg die dient te 
worden betracht voor de zeewaardigheid is zeer hoog, veeleisend en onwrikbaar. Het 
recht laat slechts onder zeer buitengewone omstandigheden toe dat een tekortkoming 
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de vervoerder niet wordt aangerekend. De enige concessie heeft betrekking op het ge-
brek aan redelijke zorg van de scheepsbouwer of de vorige eigenaar van het schip van 
wie de nieuwe eigenaar het schip overneemt. Maar zelfs deze uitzondering is onder-
hevig aan de neutraliserende kwalificatie dat de nieuwe eigenaar wel aansprakelijk is 
voor defecten die het schip onzeewaardig maken en die hij had kunnen of moeten ont-
dekken door het betrachten van redelijke zorg. De verplichting om redelijke zorg voor 
de zeewaardigheid te betrachten is een niet delegeerbare verplichting.
Er is geen heersende leer met betrekking tot de vraag of de verplichting om de lading 
goed en voorzichtig te laden en stuwen delegeerbaar is. Artikel III (8) brengt mee dat 
deze verplichting niet delegeerbaar is. Echter, dit is niet in overeenstemming met de 
praktijk. In Jordan II (House of Lords) en in daaraan voorafgaande Engelse zaken, Pyrene 
en Renton, werd rekening gehouden met de bestaande handelspraktijk en heeft de 
House of Lords geoordeeld dat de verplichting om goed en voorzichtig te laden en te 
stuwen delegeerbaar is. Dat brengt met zich dat onder Engels recht derde cognosse-
menthouders mogelijk schade ondervinden wegens het bestaan van een FIO(S)(T) be-
ding tussen de afzender en de vervoerder waarvan de derde cognossementhouder geen 
weet had. Naar mijn mening is het standpunt van de Hoge Raad redelijker. Dit stand-
punt beschermt derde cognossementhouders die geen weet hadden van een contrac-
tueel beding tussen de afzender en de vervoerder dat ertoe strekt dat de afzender 
aansprakelijk is voor laden en stuwen. In de Verenigde Staten is de rechtspraak ver-
deeld. Deze verdeeldheid hindert de gewenste uniformiteit.

4 De verhouding tussen de verplichtingen van de vervoerder en de onthef-
fingsgronden

Onder Engels recht is de verplichting om redelijke zorg te betrachten voor de zeewaar-
digheid van het schip een overriding obligation en de verplichting met betrekking tot de 
zorg voor de lading (artikel III (2)) niet. Onder Amerikaans recht wordt dit onderscheid 
niet gemaakt, behalve door de negende Circuit met betrekking tot de toepassing van 
de brandexceptie.
Onder Nederlands recht is de verplichting om redelijke zorg voor de zeewaardigheid te 
betrachten een overriding obligation maar in een andere zin dan onder Engels recht. 
Onder Nederlands recht zal de vervoerder aansprakelijk zijn voor het gehele verlies of 
de gehele schade veroorzaakt door een samenloop van een culpoze en een niet-culpoze 
schadeveroorzakende oorzaak. Er is geen heersende leer met betrekking tot de vraag of 
de verplichting uit artikel III (2) overriding is onder Nederlands recht.
Het effect van de overriding obligation regel doet zich kennen in zaken met betrekking 
tot de brandexceptie. Bijvoorbeeld, onder Engels recht is het mogelijk dat de vervoer-
der niet aansprakelijk is voor schade door brand, zelfs wanneer zijn ondergeschikten 
of hulppersonen tekort zijn geschoten in de verplichting uit artikel III (2) en dat tekort-
schieten de brand heeft veroorzaakt. Echter, als de brand veroorzaakt was door het 
schenden van de overriding obligation van artikel III (1) dan zal de vervoerder geen be-
roep kunnen doen op de brandexceptie.
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5 Enige excepties uit artikel IV H(V)R

5.1 Artikel IV (1): schade of verlies door onzeewaardigheid

Onder Nederlands recht is de vervoerder op grond van artikel IV (1) niet aansprakelijk 
voor schade of verlies veroorzaakt door onzeewaardigheid indien hij kan bewijzen dat 
hij redelijke zorg had betracht om het schip zeewaardig te maken. Echter, onder En-
gels recht wordt artikel IV (1) niet gezien als een exceptie maar als een bewijslastverde-
ling. De Leesh River zaak laat duidelijk zien dat onder Engels recht de exceptie van arti-
kel IV (1) alleen geldt met betrekking tot omstandigheden die niet ontdekt konden 
worden door gebruik van redelijke zorg vóór en bij aanvang van de reis. De exceptie 
heeft geen betrekking op onzeewaardigheid ontstaan na aanvang van de reis.
Artikel IV (1) is opgenomen als een bewijslastverdeling. Dit was nodig omdat onder de 
Harter Act de vervoerder eerst diende te bewijzen dat hij vóór en bij aanvang van de reis 
redelijke zorg voor de zeewaardigheid had betracht voordat hij een beroep kon doen 
op een exceptie. Zelfs indien er geen clausaal verband was tussen onzeewaardigheid en 
de schade. Daarom is mijn conclusie dat artikel IV (1) niet is opgenomen als een addi-
tionele exceptie maar als een bewijslastverdeling.

5.2 De nautische fout exceptie

Er is weinig twijfel over de betekenis van het woord ‘navigatie’ in de nautische fout ex-
ceptie. Het woord ‘navigatie’ in de exceptie is hetzelfde als de betekenis van het woord 
in het dagelijks spraakgebruik. ‘Navigatie’ betekent de kunst om van een bekende posi-
tie naar de gewenste positie te varen langs een vooraf bepaalde route.
De nautische fout exceptie bevat ook de uitdrukking ‘behandeling van het schip’. ‘Be-
handeling van het schip’ dient te worden onderscheiden van behandeling van de la-
ding. De vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde behande-
ling van de lading. De vervoerder kan slechts op de nautische fout exceptie rekenen 
voor schade veroorzaakt door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid bij de be-
handeling van het schip. Het is soms moeilijk om een handeling of nalaten te kwalifi-
ceren als behandeling van het schip of behandeling van de lading. Het moge duidelijk 
zijn dat de uitleg van de uitdrukking ‘behandeling van het schip’ niet het probleem is. 
Het probleem is het kwalificeren van de handeling of het nalaten dat de schade veroor-
zaakte. Betrof het een handelen of nalaten primair de behandeling van het schip of pri-
mair voor de behandeling van de lading? Als een handeling of nalaten waaruit lading-
schade voortvloeit zowel gekwalificeerd kan worden als behandeling van het schip als 
wel als behandeling van de lading, dan dient de nautische fout exceptie eng te worden 
uitgelegd in die zin dat de vervoerder er geen beroep op kan doen. Het is immers een 
zeer sterke exceptie en als haar reikwijdte niet wordt ingeperkt, dan is het mogelijk 
dat de verplichting van artikel III (2) wordt uitgehold.

5.3 De brandexceptie

De Engelse en Amerikaanse Fire Statutes zijn onder Amerikaans en Engels recht zeer 
belangrijke excepties. De exceptie zal alleen falen als de brand is veroorzaakt door per-
soonlijke schuld van de vervoerder. De vervoerder kan zelfs met succes rekenen op de 
Fire Statutes indien de brand veroorzaakt is door onzeewaardigheid voor de aanvang 
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van de reis. De Fire Statutes zullen alleen falen indien bewezen wordt dat de onzee-
waardigheid een gevolg was van de persoonlijk schuld van de vervoerder. Ook de 
brandexceptie van de H(V)R is een zeer sterke exceptie, zij het niet zo sterk als de Fire 
Statutes. Onder Engels recht zal de brandexceptie alleen falen indien de brand veroor-
zaakt is door gebrek aan redelijke zorg om het schip zeewaardig te maken. Onder Ame-
rikaans recht zal de brandexceptie alleen falen indien de vervoerder persoonlijk geen 
redelijke zorg heeft betracht voor de zeewaardigheid van het schip en dat daardoor de 
brand ontstond. Het nalaten van ondergeschikten of hulppersonen van de vervoerder 
om redelijke zorg te betrachten wordt niet toegerekend aan de vervoerder.
De bestaansreden van zulke sterke ontheffingsgronden voor aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van brand wordt niet duidelijk uit Engelse rechtspraak. Uit Ameri-
kaanse rechtspraak wordt echter duidelijk dat zo een sterke brandexceptie bestaat om 
er voor te zorgen dat de vervoerder in principe niet aansprakelijk zal zijn voor schade 
door brand. Hierdoor kan de vervoerder de prijs voor het vervoer (de vracht) verlagen 
en zodoende zijn concurrentiepositie verbeteren.
Mijn conclusie is dat het de bedoeling van de verdragsopstellers was dat de brandex-
cepties praktisch onverslaanbaar dienden te zijn.

5.4 Perils of the sea

Veel auteurs zijn van mening dat gezien de common law achtergrond van de exceptie de 
Engelse uitleg dient te worden gevolgd. Echter, er zijn duidelijke verschillen in de toe-
passing van de exceptie in verschillende rechtstelsels. Onder Amerikaans en Canadees 
recht bestaat het vereiste dat het schadeveroorzakende evenement onvoorzienbaar 
was. Onder Engels en Australisch recht is onvoorzienbaarheid van het evenement niet 
vereist. Onder Amerikaans en Canadees recht zal een vervoerder niet snel met succes 
een beroep kunnen doen op de ‘perils of the sea’ exceptie. Onder Amerikaans recht 
dient de vervoerder te bewijzen dat hij zijn verplichtingen uit artikel III (1) en (2) heeft 
nageleefd, dat het schadeveroorzakende evenement onvoorzienbaar was en dat het 
evenement buitengewoon van aard was.
Onder Nederlands recht is in HR Quo Vadis duidelijk gemaakt dat de onvoorzienbaar-
heid van het evenement niet vereist is voor een succesvol beroep op de ‘perils of the 
sea’ exceptie. Uiteraard dient de vervoerder wel te zorgen dat de schade onvermijdelijk 
was. Dit laatse is een vereiste onder alle rechtstelsels die ik onderzocht heb. De Neder-
landse uitleg komt overeen met de Engelse en Australische uitleg van de exceptie.
Mijn conclusie is dat de verdragsopstellers beoogden dat de ‘perils of the sea’ exceptie 
diende te worden uitgelegd volgens het Engelse common law.

5.5 De q-exceptie

Dit is de zogenaamde vangnet-exceptie. Het wordt ingeroepen indien andere excepties 
niet van toepassing zijn en lijkt het meeste te slagen in zaken met betrekking tot dief-
stal van lading.
De bewijslastverdeling in de q-exceptie wijkt af van de gebruikelijke bewijslastverde-
ling. Om op de exceptie te kunnen rekenen dient de vervoerder te bewijzen wat het 
schade-evenement was en dat dit schade-evenement niet een gevolg was van schuld of 
nalatigheid van zijn ondergeschikte of hulppersonen. Dit is een moeilijke bewijsop-
dracht en het is ook de reden dat de vervoerder meestal primair zal proberen om een 
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andere exceptie in te roepen. In geval van schade als gevolg van een onbekende oor-
zaak zal de vervoerder niet op de q-exceptie kunnen rekenen.

6 Bewijslastverdeling onder de H(V)R

De bewoording of aard/uitleg van de ingeroepen exceptie zal bepalen wie wat dient te 
bewijzen. Een algemene regel bestaat niet.


