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De vinger die naar de maan wijst,
is de maan niet.
(Japanse spreuk)

Met een arrest van 15 december 1983, inzake Universe Tankship
tegen de Belgische Staat, maakte het Hof van Cassatie een einde aan
een 140 jaar oude rechtspraak die oordeelde dat de loods een aangestelde is van de scheepseigenaar. (1)
Het Hof verklaarde voor recht dat de kapitein geen gezag heeft over
de loods en dat uit artikel 251 Zeewet niet kan worden afgeleid dat
de scheepseigenaar geen verhaal heeft tegen derden op grond van de
artikelen 1382 en 1384 Burgerlijk Wetboek.
Na verwijzing in dezelfde zaak besliste het Hof van Beroep te Luik
dat de Staat door middel van de loodsen politietoezicht uitoefent op
het verkeer op de Schelde. Terwijl zij de kapitein raad geven bij de
navigatie zouden de loodsen rechtstreeks deel hebben aan de uitoefening van deze politietaken en als dusdanig zouden zij organen zijn
van de Belgische Staat. (2)
De aanvaring waarover deze arresten uitspraak deden, was op Nederlands grondgebied voorgevallen. De kritische jurist vraagt zich af hoe
een orgaan van de Belgische Staat er zou kunnen toe komen Belgisch
overheidsgezag uit te oefenen in Nederlandse wateren en vooral op
grond van welke wet aldaar de relatie tussen de Belgische loods en
de kapitein of de eigenaar van het vreemde schip zou worden geregeld.
In de interne wateren van een Staat, in casu Nederland, vallen
vreemde schepen inderdaad onder de wetten inzake navigatie, politie,
douane en gezondheid van die Staat.(3)
Anderzijds stelde het Permanent Hof van lnternationale Justitie in
de Lotuszaak het volgende: , ,La limitation primordiale qu'impose
le droit international a l'Etat est celle d'exclure - sauf !'existence
d'une regie permissive contraire - tout exercice de sa puissance sur
le territoire d'un autre Etat. "(4)
Dit is gewoon een verwijzing naar de volkenrechtelijke grondregel die
(1) R.H.A. 1983-84, p. 203.
(2) Luik 27 november 1985, J.L.M.B. 1987, p. 435 met noot J. H.
(3) E. SOMERS, ,Inleiding tot het internationaal zeerecht", Kluwer rechtswetenschappen
Antwerpen 1990, p. 39.
(4) C.P.J.I, serie A, n° 10, p. 18 betr. de zaak Lotus, geciteerd door F. RIGAUX, ,Droit
international prive" Tome I, Brussel Larder 1977, p.98.
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· elke Staat verbiedt buiten zijn grondgebied als overheid daden te
stellen.(5) Deze grondregel is de toepassing van twee algemene begin- selen van het volkenrecht: het principe van de soevereiniteit en het
principe van de gelijkheid van de Staten.
Tot zover de publiekrechtelijke benadering die overigens door het
internationaal privaatrecht niet gevat wordt.(6)
W at dit laatste aspect betreft is het vreemd dat artikel 251 Zeewet
op verzoek van een vreemde eiser wordt toegepast op een aanvaring
tussen twee schepen onder vreemde vlag op Nederlands grondgebied,
terwijl Belgie het internationaal verdrag voor de eenmaking van
sommige regels inzake aanvaring van 1910 heeft geratificeerd. Dit
verdrag is uitdrukkelijk bestemd om aanvaringen met dergelijke
internationale ingredienten te regelen.
Het hierna volgend onderzoek van geratificeerde verdrageri, van
wetten en interpretatieregels die in de Universe Tankshipzaak werden
uit het oog verloren, leidt tot de conclusie dat de ommekeer van de
rechtspraak inzake de aansprakelijkheid voor de fouten van de loods
geen juridische grondslag heeft.
We zullen de volgende onderwerpen behandelen:
1. De uitoefening van de loodsdienst op de tractaatwateren wordt
geregeld door een verdrag en niet door de Belgische loodswet van
1967.
2. De loods is volgens de tekst van dat verdrag een aangestelde van
de scheepseigenaar.
3. De loods is onderworpen aan het gezag en het toezicht van de
kapitein.
4. De loods heeft, ook in Belgie, geen politiebevoegdheid en is geen
orgaan van de Staat.
5. Artikel 1384 B.W. vindt geen toepassing bij aanvaring.
6. Syntese en kritiek.
7. De wetgever sluit de kring.

* ****

(5) Zie G. VAN HEeKE, ,lnternationaal privaatrecht" Tweede gewijzigde druk, Brussel Story
Scientia, 1989, p.21 nr. 35.
(6) G. VAN HEeKE, o.c., p.183 nr 364.

1135

1. DE VOLKENRECHTELIJKE REGELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE UITOEFENING VAN DE LOODSDIENST OP DE TRACTAATWATEREN

A. De Tractaten van 1839 en 1842 en de internationale overeenkomsten getroffen voor hun uitvoering

De Tractaatwateren zijn de wateren die onder de toepassing vallen
van het Tractaat dat op 19 april1839 werd afgesloten tussen Belgie
en Nederland en dat ook het Vredesverdrag of het Scheidingsverdrag
genoemd wordt. Op deze wateren zijn ook van toepassing het Aanvuilend Tractaat van 5 november 1842 en de verdragen van 20 mei
1843 die voor de uitvoering van de Tractaten van 1839 en 1842
werden afgesloten. Het gaat om de Schelde beneden Antwerpen, de
Scheldemonden en het kanaal van Gent naar Terneuzen.
In de Universe Tankshipzaak werd de juridische positie van de loods
op de Tractaatwateren ten onrechte gezocht in artikel 5 van de
Belgische wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van
zeevaartuigen, verder de loodswet genoemd. Het loodsen van zeeschepen op die wateren wordt inderdaad geregeld door het Scheldereglement van 20 mei 1843.(7)
Dit kon reeds onmiddellijk afgeleid worden uit artikel 1 van de
loodswet, uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat
uiteindelijk de loodswet is geworden en uit het advies van de Raad
van State bij dat ontwerp.(8) Artikel 1 van die wet bepaalt dat zij
het loodsen regelt onder voorbehoud van de internationale verplichtingen die Belgie binden.
W egens de regel dat schepen in de interne wateren van een staat onder
de navigatie- en politiewetten van die staat vailen, had men echter
eerder de Nederlandse loodswet van 1957 moeten raadplegen.
Deze bevat in haar artikel 14 een nog duidelijker bepaling: ,Deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten zijn niet van toepassing op de
scheepvaart uit voile zee naar Belgie en van Belgie naar voile zee langs
de Schelde of het kanaal van Terneuzen, tenzij het Reglement betref(7) De volledige titel van het Scheldereglement luidt ,Reglement ter uitvoering van artikel 9
van het Tractaat van I9 april I839 en van hoofdstuk II, afdelingen I en 2, van het Tractaat
van 5 november I842, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht."
De tekst ervan werd in Belgie enkel in het Frans bekendgemaakt onder de titel ,Reglement
pour !'execution de !'article 9 du traite du I9 avril 1839 et du chapitre II, section I, du traite
du 5 novembre I842, relativement au pilotage et it Ia surveillance commune."
(8) Gedr. St. Kamer 373 (I966-67) nr I, p. 1 en 2, alsmede het advies van de Raad van State
op p. 5.
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fende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde en haar mondingen, bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 9
september 1843, daarnaar verwijst."
Het is de rechtszoekenden en de rechtsbedelers in de Universe Tankshipzaak dus duidelijk ontgaan dater in Belgie en Nederland twee van
elkaar te onderscheiden soorten loodswateren zijn, met name de
tractaatwateren- waarop het loodsen door beide landen gezamenlijk wordt uitgeoefend volgens een gemeenschappelijke regeling van
volkenrechtelijke aard - en de overige wateren, waar elk land
afzonderlijk de loodsdienst uitoefent volgens zijn interne wet.
Niet alleen hebben de tractaatwateren op dat punt een rechtsregime
dat verschilt van dat der overige loodswateren, ook de schepen die
in die wateren varen zijn aan een verschillend rechtsregime onderworpen. De Scheldevaart valt onder een gemeenschappelijke regeling
door beide landen vastgelegd krachtens een verdrag, de scheepvaart
op de overige wateren valt onder de nationale regeling van het land
waar zij zich voordoet. (9)
Het Scheldereglement is een internationale overeenkomst tussen
Belgie en Nederland afgesloten voor de uitvoering van de Tractaten
van 1839 en 1842 voor wat het loodsen en het gemeenschappelijk
toezicht betreft. Het reglement werd bekendgemaakt in het Bulletin
Officiel van 1843 onder nr 705. De ratificatieoorkonden werden
uitgewisseld op 14 augustus 1843 en het trad in werking op 14 oktober
1843.
De; Raad van State stelt dat artikel 9 van het Tractaat van 19 april
1839 altijd is geacht een goedkeuring bij voorbaat van de daarin
aangekondigde aanvullende overeenkomsten te impliceren. Artikel9
gold slechts voor een beperkte duur en had alleen betrekking op de
overeenkomsten welke de door het Tractaat van 1839 ingestelde
gemengde commissies zouden sluiten.(lO)
De effectieve gelding van het Scheldereglement wordt niet betwijfeld
en kan ook niet worden betwist: Het vormt de grondslag van de
(9) Advies van de Raad van State bij het ontwerp van wet betreffende het loodsen van
zeevaartuigen: Gedr. St. Kamer 373 (1966-1967) nr 1.
(10) Advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State bij het wetsontwerp houdende
goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk Belgii:: en het Koninkrijk der Nederlanden,
ondertekend op 24 oktober 1957, te Brussel, tot wijziging van de artikelen 26 en 30 van het
Tractaat ondertekend op 5 november 1842 te 's-Gravenhage (loodswezen op het kanaal van
Terneuzen) Gedr. St. Kamer 64 (1958-1959) nr 1, p.3. Zie ook: Baron GUILLAUME, ,L'Escaut
depuis 1830", Brussel A. Castaigne 1903, p.45-46; Prof. Dr. E. VAN BoGAERT, ,De evolutie
van de verdragsregelingen betreffende de Schelde", Studia Diplomatica 1978 nr 5, p.581; Jean
MASQUELIN, ,Le droit des traites dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique
belges." Brussel-Bruylant 1980, p. 206 nr 181;
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rechtspraak die, zoals hierna wordt aangetoond, de loods terecht als
een aangestelde van de scheepseigenaar behandelde.(11) Belgie heeft
sinds 1843, op grond van die overeenkomst en samen met Nederland,
het gemeenschappelijk toezicht uitgeoefend op de werkelijke dienst
van de loodsen overeenkomstig de voor hen bij de artikelen 15 tot
en met 34 van het Scheldereglement vastgestelde verplichtingen.(12)
Tenslotte Iaten de reeds geciteerde artikelen van de respectieve loodswetten terzake ook niets aan duidelijkheid te wensen over: op de
Tractaatwateren geldt de volkenrechtelijke gemeenschappelijke regeling en niet de nationale loodswet.(13)
B. De juridische aard van bet Scheldereglement

Er werd reeds gesteld dat het gaat om een internationale overeenkomst. Zij vindt haar grondslag in artikel 9, § 2, van het.Vredesverdrag dat op 19 april1839 werd gesloten tussen Belgie en Nederland
en ook in het Aanvuilend Traktaat van 5 november 1842.
De voornaamste bepalingen van artikel 9 van het Vredesverdrag in
dit verband luiden als volgt:
,,§ 2. Wat meer bijzonder de scheepvaart op de Schelde en hare
monden betreft, is overeengekomen, dat het loodswezen en de betonning, zo wei als het onderhoud der zeegaten van de Schelde beneden
Antwerpen, aan een gemeenschappelijk toezicht zuilen worden onderworpen, en dat dit gemeenschappelijk toezicht door wederzijds
daartoe benoemde commissarissen zal worden uitgeoefend.
In onderling akkoord, zuilen gematigde loodsgelden worden vastge. steld, en deze gelden zuilen voor schepen van aile natien dezelfde zijn.
Het zal aan de keus van elk schip staan, dat zich langs de Schelde
van uit de voile zee naar Belgie of van Belgie naar voile zee begeeft,
om zodanige loods te nemen als het zal verkiezen, en het zal dienvolgens aan beide de Ianden vrijstaan, om langs de gehele loop der
(11) Kh. Antwerpen 14 augustus 1846, J.P.A. 1856, p.186 en Brussel4 juni 1856, J.P.A. 1856,
p.192. De rechterlijke uitspraken die hierop voortbouwden zijn te vinden bij L. DELWAIDE,
,De aansprakelijkheid van de Staat voor de fouten van de loods" R.H.A. 1983-1984, p.245
voetnoot 29.
(12) Zie Mr. Dr. C. SMIT, ,De Belgisch-Nederlandse permanente commissie van toezicht op
de Scheldevaart 1840-1976", Oktober 1976, In opdracht van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie uitgevoerd door de Centrale Reproductie Afdeling der Koninklijke Marine,
p.9 en 10.
(13) Zie artikel 1 van de Belgische loodswet en artikel 14 van de Nederlandse loodswet. Zie
ook J. MASQUELIN, O.C., nr 209 op bJ. 266.
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Schelde en haar mond, de diensten voor het loodswezen te vestigen,
die voor het verschaffen der loodsen noodzakelijk zullen geoordeeld
worden. AI wat tot die instellingen betrekking heeft, zal bij het, in
overeenkomst met de hier achter volgende § 6, vast te stellen reglement worden bepaald. De dienst dezer instellingen zal onder het
gemeenschappelijk toezicht staan, waarvan in het begin van de
tegenwoordige paragraaf melding is gemaakt.. .. "
,§ 6. Commissarissen van wederzijden zullen binnen de tijd van een
maand te Antwerpen bijeenkomen ....... om nopens een algemeen
reglement tot uitvoering der beschikkingen van het tegenwoordig
artikel over een te komen .... ''
Daar moet nog aan toegevoegd worden dat het Scheldereglement
krachtens zijn eigen tekst voorrang heeft op de interne wet en dat
zij rechtsreeks toepasselijk is.
De voorrang op de interne wet staat te lezen in artikel14: ,Chacon
des deux pays pourra prendre a l'egard de son pilotage, telles
dispositions particulieres qu'il jugera utiles dans !'interet du service
et de la navigation, pour autant qu'elles ne derogent pas au present
reglement et qu'elles ne constituent ni faveurs ni immunites de nature
a faire accorder la preference a l'un des deux pilotages. "(14)
De rechtstreekse toepasselijkheid moet afgeleid worden uit de gemeenschappelijke wil van de verdragspartijen.(15) Deze wordt door
Baron GUILLAUME zeer raak als volgt omschreven: ,Les droits
relatifs a la navigation de l'Escaut, accordes aux deux parties et
clairement definis par le Traite, tels que ... le pilotage facultatif,
doivent trouver leur application aussitot apres l'echange des ratifications. 11 n'est reserve au reglement a intervenir que de determiner en
detail le mode d' exercer ces memes droits de la maniere la plus
convenable dans !'interet reciproque. "(16)
Dezelfde auteur Iicht nadien de gemeenschappelijke bedoeling achter
het reglernent nog als volgt toe: ,determiner les regles a observer par
les deux services, assurer une concurrence loyale entre les pilotes des
deux nationalites, garantir a tous les pavilions un traitement uniforme et une egalite parfaite de taxes. "(17)
Het is rneteen duidelijk dat hier niets meer aan eenzijdige maatregelen rnocht worden overgelaten om de onmiddellijke en volkomen
(14) J. MASQUELIN, O.C., p.416 nr 335.
(15) Vergelijk: Joe VERHOEVEN, ,La notion d' ,applicabilite directe" du droit international"
R.B.D.I. 1980, pp.253 e.v.
(16) GUILLAUME, O.C., p.149.
(17) GUILLAUME, O.C., p.479-480.
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uitwerking van artikel 9 van het Tractaat van 1839 niet in de weg te
staan. Het ging toch in de eerste plaats om een scheiding tussen beide
grondgebieden en om het gezag dat daarover werd uitgeoefend;
bovendien om het commercieel belang van Antwerpen en het onafhankelijk voortbestaan van de nieuwe Staat Belgie.(18)
Nederland erkent in elk geval uitdrukkelijk dat de bepalingen van het
Scheldereglement rechtstreekse werking hebben.(19) Men kan ook
stellen dat de directe werking niet aileen volgt uit de wil van de
partijen maar ook uit de tekst van artikel 14 van het Scheldereglement zelf dat die wil precies verwoordt.

2. DE LOODS IS EEN AANGESTELDE VAN DE SCHEEPSEIGENAAR
Prof. H. BocKEN heeft in 1986 een grondige studie gewijd aan deze
zelfde stelling.(20) Hij heeft daarbij terecht gesteund op sommige
teksten van het Scheldereglement want het was precies de bedoeling
van deze overeenkomst om de verplichtingen van de loodsen en van
de kapiteins te regelen.
Artikel 17 is van doorslaggevend belang. Daar de overeenkomst van
20 mei 1843 in ons land enkel in het Frans is bekendgemaakt, is het
nuttig de tekst in deze taal te citeren:
,Aucun pilote ne montera a bord d'un navire pour le piloter, avant
d'y avoir ete engage par le capitaine ou patron. Lorsque des pilotes
des deux nations se presenteront en meme temps pour offrir leurs
services, ils attendront, avant de passer sur le navire, que le capitaine
ou patron ait fait son choix entre eux.''
Als ,engager" enige betekenis heeft die in deze tekst bruikbaar is,
dan is het met name dezelfde als ,lier par contrat" of ,recruter par
engagement" in de zin van ,engager un domestique ou un secretaire" met andere woorden dezelfde als ,embaucher" .(21) De Nederlandse tekst stelt dat de loods moet worden ,aangenomen" door de
kapitein. De enige betekenis van ,aannemen" die met ,engager" in

(18) Zie Baron GUILLAUME, o.c., p.479.
(19) Gedrukte stukken Tweede Kamer 20.289 (1987-88) nr 3, p. 91.
(20) H. BocKEN, ,De burgerlijke aansprakelijkheid van de Ioods: problemen en mogelijke
oplossingen", T.P.R. 1986, 789-821, inz. p. 809 e.v.
(21) Paul RoBERT, ,Dictionnaire alphabetique et analogique de Ia langue fran9aise", Tome
II, Paris Presses Universitaires·de France 1955, 1582-1584.
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de voormelde zin overeenstemt is ,het in dienst nemen van werk-,
krijgs-, of scheepsvolk" .(22)
De tekst gebruikt overigens de uitdrukking ,offrir leurs services"
waardoor m.i. ten overvloede de rechtsrelatie tussen loods en kapitein als privaatrechtelijk wordt gekarakterizeerd. De loods doet
gewoon aan dienstverlening.
Men kan tenslotte niet ontkennen dat artikel 17 een normatieve
bepaling is, want zij maakt deel uit van een hoofdstuk dat volgende
titel draagt: ,Des devoirs des pilotes et des obligations des capitaines."
Het reglement laat de juridische relatie tussen kapitein en scheepseigenaar ongemoeid. Men moet dus aannemen dat de kapitein bij de
aanwerving van de loods in dienst van het schip, niet zichzelf maar
de scheepseigenaar verbindt. Op grond van de artikelen 46 en 60 van
de Zeewet moet dan worden aangenomen dat de loods een aangestelde is van de scheepseigenaar. Zijn medewerking dient tenslotte toch
de goede afloop van de tocht waarvoor de kapitein aansprakelijk is.
Dit leidt tot de conclusie dat uit een pertinent normatieve verdragstekst, die zichzelf voorrang geeft op de interne wet en die rechtstreeks toepasselijk is, voortvloeit dat de loods op de tractaatwateren
een aangestelde is van de scheepseigenaar.
Deze regel werd trouwens kort na zijn invoering toegepast door de
rechtspraak. In een arrest van 4 juni 1856 van het Hof van Beroep
te Brussel staat woordelijk te lezen , ,que le pilote en montant sur le
navire et en prenant sa direction, devient le prepose du capitaine et
de 1' armateur. "(23)
De latere rechtspraak heeft hierop voortgebouwd doch spijtig genoeg
zonder artikel17 van het Scheldereglement als rechtsgrond te vermelden.(24) Wellicht schuilt hier de reden waarom men in de Universe
Tankshipzaak van het juiste spoor is afgeweken.

(22) VAN DALE, ,Groot woordenboek der Nederlandse taal", 1970, p. 544.
(23) Bron: zie voetnoot 11.
(24) Zie L. DEL WAIDE, o.c., R.H.A. 1983-1984, p.244-245. De redenering die in de Universe
Tankship-zaak werd gebouwd op het Cassatie-arrest van 24 april 1840, (Pas. 1840, I, 375)
inzake Le Rateau, is niet dienend omdat het voorval, waarin dit schip betrokken was, niet op
de Tractaatwateren heeft plaatsgevonden.
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3. DE KAPITEIN HEEFT GEZAG EN TOEZICHT OVER DE LOODS

A. Het gezag van de kapitein
Er werd in de Universe Tankshipzaak vergeefs gezocht naar een
wettekst die de kapitein gezag zou geven over de loods. Het is
niemand opgevallen dat daarvoor principieel geen wet nodig is. Er
is integendeel een uitdrukkelijke wet nodig om hem dat gezag te
ontnemen.
De verklaring daarvan ligt voor de hand. Een schip heeft een eigenaar
en krachtens zijn patrimoniaal beschikkingsrecht over zijn schip,
stelt hij de kapitein aan. ,Le navire est le signe visible que le capitaine
est le representant legal du proprietaire sans que les tiers aient a
rechercher de quelle facon le capitaine a ete nomme' '(25) De scheepseigenaar draagt de bevoegdheid de kapitein te benoemen inderdaad
soms over aan de bevrachter en dan nog blijft hij aansprakelijk voor
de handelingen van die kapitein.
Er zijn in Belgie trouwens twee maritieme wetten die precies bepalen
wat het aanstellen van de kapitein inhoudt, doordat zij hem definieren als ,elke persoon aan wie het bevel op het schip is toevertrouwd' '(26)
Iemand is dus volgens uitdrukkelijke wetsbepaling kapitein OMDAT
hem het bevel over een schip is opgedragen. Hij kan zich van die
bevelsmacht niet ontdoen.(27) Hij is verplicht de reis te voltooien
waarvoor hij werd aangeworven en hij is daarvoor aansprakelijk op
straf van schadevergoeding, niet alleen tegenover de scheepseigenaar
maar ook tegenover de bevrachter. (28) Dit laatste zelfs als hij door
de eigenaar is aangesteld.(29)
Het voeren van het bevel over een schip heeft altijd meerdere adressaten. Het gaat om iedereen die aan boord is. Hoe zou de kapitein,
zoals de wet bepaalt, het bevel kunnen voeren over het schip als
iemand aan boord evenveel of meer te bevelen zou hebben over dat
(25) George RIPERT, ,Droit maritime" Tome I, Paris 1950, p.706 nr 808.
(26) Het gaat om de twee basiswetten van het maritiem arbeidsrecht gedagtekend op 5 juni
1928, de wet inzake de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, die op de kapitein toepasselijk is krachtens zijn artikel98, en de wet houdende herziening van het tucht- en strafwetboek
van de koopvaardij en de zeevisserij, verder afgekort T.S.W.B. Zie artikel 1, 3° van eerstgenoemde wet en artikel 4 T.S.W.B.
(27) Gent 6 juni 1961, R.W. 1961-1962, 1154.
(28) Artikel 74 Zeewet. De kapitein die, buiten het geval van overmacht, zijn contract
verbreekt en zijn schip verlaat, wordt bovendien bestraft overeenkomstig artikel24 T.S.W.B.
(29) Artikel 74 Zeewet is op dit punt een aanvulling van artikel 1142 B.W.
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schip dan hijzelf? Hij zou volgens de wet gewoon geen kapitein meer
zijn.
H~t gezag van de kapitein komt dus duidelijk van de scheepseigenaar
of van de bevrachter. Er is geen enkele wet die dat tegenspreekt.
Er werd hiervoren reeds gesteld dat het Scheldereglement de juridische relatie tussen kapitein en scheepseigenaar ongemoeid laat. Het
feit dat er op grond van dit reglement een loods aan boord komt,
kan dus niet als rechtsgevolg hebben dat aan de kapitein het bevel
wordt ontnomen dat hem door de eigenaar was gegeven. Dat zou
overigens tegen uitdrukkelijke teksten van het Scheldereglement zelf
indruisen.
Het gezag van de kapitein over de loods wordt door sommige teksten
van het Scheldereglement inderdaad bevestigd. Er is artikel 17 dat
de loods verbiedt aan boord te gaan vooraleer te zijn aangeworven.
Er is vervolgens de regel van de aanwerving door de kapitein zelf.
Er is artikel25 op grond waarvan niemand, ook de loods niet en zelfs
als het schip in nood is, aan boord mag gaan zonder toelating van
de gezagvoerder. Er is artikel28 dat hem verbiedt het schip te verlaten
zonder toestemming van de gezagvoerder .(30) Het gebruik van het
woord gezagvoerder bevestigt tenslotte ook wie aan boord het gezag
is. Geen enkele tekst legt dat gezag bij de loods.
Ten overvloede zijn er zowel in Nederland als in Belgie wetteksten
die het gezag van de kapitein over iedereen aan boord van het schip
uitdrukkelijk bevestigen en zelfs sanctioneren.
Er is vooreerst artikel341 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel dat, als politiewet in de zin van artikel3 B. W., van toepassing
is op het grondgebied waar de aanvaring, waarvan sprake in de
Universe Tankshipzaak, is voorgevallen. Het behoort tot de externe
rechtsorde waaraan de in die zaak betrokken schepen, met inbegrip
van hun respectieve loods en kapitein, onderworpen waren:
,De kapitein voert het schip. Hij oefent aan boord over alle opvarenden gezag. Dezen zijn gehouden de bevelen nate komen, welke door
de kapitein worden gegeven in het belang der veiligheid of tot
handhaving van de orde en tucht.
Onder opvarenden worden in dezen titel verstaan allen, die zich aan
boord bevinden, buiten de kapitein.''
Artikel 5 van de Belgische wet van 5 juni 1928 Tucht- en Strafwetboek bevat ongeveer dezelfde dwingende bepalingen:
(30) H.

BOCKEN,

o.c., T.P.R. 1986, 789-821, inz. p.816-817 nr 35.
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, ,De kapitein heeft over al wie zich aan boord bevindt het gezag
vereist voor de handhaving van de orde, voor de veiligheid van het
schip, personen en lading, alsmede voor de goede afloop van de
tocht.
Hij mag te dien einde alle nuttige middelen van dwang gebruiken en
al wie zich aan boord bevindt opvorderen om hem daarbij behulpzaam te zijn.
In de havens handelt hij in samenwerking met de waterschout of de
consul van Belgie. Zo nodig kan hij de hulp inroepen van de plaatselijke overheid."
Geldt dit artikel onbetwistbaar in Belgie voor de loodsen aan boord
van Belgische schepen, bet is ook van toepassing op Belgische loodsen aan boord van vreemde schepen in Belgische wateren, via de
toepassing van de artikelen 53 en 54 van bet Tucht- en Strafwetboek.
Bovendien is de mening dat artikel5 een algemene draagwijdte heeft,
verdedigbaar op grond van de parlementaire voorbereiding, vooral
bet commissieverslag van A. Ligy.(31)
H. LIBERT wijst er terecht op dat hetzelfde Tucht- en Strafwetboek
de ongehoorzaamheid of het verzet tegen de bevelen van de kapitein
gelijkstelt met weerspannigheid en die na:ar gelang van het geval met
correctionele, zelfs criminele straffen sanctioneert. De kapitein
wordt aldus impliciet verheven tot de waardigheid van een drager van
de openbare macht.(32) We zullen in bet volgende punt aantonen dat
de loods deze laatste kwaliteit niet bezit en waarom.
Uiteindelijk bepaalt artikel19 Scheldereglement wat de loods precies
komt doen aan boord van bet schip. Hij staat in ,pour la
manreuvre" d.i. de technische besturing van bet schip. Dit staat niet
gelijk met bet bevel over bet schip.(33) ,Le capitaine n'abdique pas
(31) Gedr. St. Senaat 153 van 23 juni 1927, b1.2
(32) Zie H. LIBERT, ,De kapitein: boegbeeld van het zeerecht, spilfiguur in de koopvaardij",
R.W. 1985-1986, 2670.
(33) ,In many waters regardless of whether pilotage is compulsory or non compulsory it is
customary for the pilot to be given the , ,conduct of the vessel''. This does not mean that he
takes command of the vessel, but that he gives the necessary instructions to the ships personnel
operating equipment essential to the safe navigation and manreuvring of the vessel, as well
as communicating his instructions to tugs and linesmen if berthing or sailing. He will also often
be in charge of all local communication between the ship he is assisting and other ships or
a Vessel Traffic Service centre." (NAVGUIDE, IALA Aids to navigation guide, Published
by the I.A.L.A. (International Association of Lighthouse Authorities), Paris 1990, p. 94.)
Belgische loodsen mogen wettelijk gezien enkel de kapitein adviseren m.b.t. de technische
besturing. Een loods van de Belgische loodsdienst, die ,the conduct of the vessel" op zich
zou nemen, gaat de grenzen van zijn wettelijk vastgestelde opdracht te buiten. Of de aldus
beperkte opdracht van de loods aan de werkelijke behoefte van de vreemde kapitein beantwoordt, is een andere vraag.
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plus son autorite ..... qu'un chef d'armee n'abdique devant son guide."(34)
Onder de technische besturing worden begrepen: het adviseren over
de roeruitslag, het bepalen van de koers (het te volgen traject) en de
bediening van de voortstuwing.(35)
Het gezag van de kapitein over het schip laat hem toe deze adviezen
te p.egeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de loods inzake
het gebruik van de voortstuwing halve kracht adviseert, de kapitein
de macht heeft om volle kracht te bevelen.
B. Het toezicht van de kapitein

De kapitein moet ook toezicht houden op de advisering van de loods
zodanig dat het schip niet in gevaar komt door het advies op te
volgen.(36) Deze verplichting vindt haar juridische grondslag in de
aansprakelijkheid van de kapitein voor de goede afloop van de
tocht.(37)
Het is voor de verzekering van die goede afloop dat hij de loods heeft
aangeworven. Precies om hem tot dat toezicht te verplichten, legt
artikel 64 Zeewet hem op aan boord aanwezig te zijn bij het in- en
uitvaren van havens, ankerplaatsen en rivieren.
De mogelijkheid tot feitelijke uitoefening van dit toezicht is eveneens
een juridische grond om het effectieve gezag van de kapitein over de
loods te staven.(38)
De begeleiding door een loods ontslaat de kapitein bovendien niet
van zijn verplichting goede uitkijk te houden door te kijken en te
luisteren en door gebruik te maken van alle beschikbare middelen.
Deze verplichting wordt opgelegd door het Internationaal aanvaringsreglement van 1960 dat ook in 1971 op de Nederlandse Wester(34) G. RIPERT, o.c. Tome I 1950, p.747.
(35) Pilotage is a unique service based upon local knowledge and special conditions prevailing
in the pilotage area. Piloting is navigation involving frequent or continuous determination of
position or a line of positions relative to geographic points or aids to navigation, and usually
requiring need for close attention to the vessel's draft with respect to the depth of water. It
is practiced in the vicinity of land, dangers etc. and requires good judgement and almost
constant attention and skill on the part of the navigator. (NAVGUIDE o.c. p.2)
(36) Zie Cass. 19 maart 1896 inzake de Queensland (Pas. 1896 I, 132) en de rechtspraak
opgegeven door L. Delwaide in R.H.A. 1983-1984, p. 245.
(37) Zie de artikelen 59, 64, 65 en 74 Zeewet.
(38) Zie H. BOCKEN, o.c., T.P.R. 1986, 789-821 nrs 33-36; H. VANDENBERGHE en M. VAN
QUICKENBORNE, ,Overzicht van rechtspraak - Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
1964-1978", T.P.R.1980, p.1321-1323, nr 153; H. VANDENBERGHEenM. VANQUICKENBORNE, ,Overzicht van rechtspraak: Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1979-1984",
T.P,.R. 1987, p.1485-1486, nrs 139-140.
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schelde van toepassing was krachtens artikel 1, vier de lid, van het
Binnenaanvaringsreglement van 28 augustus 1926.(39)
,De uitkijk moet elk licht, elk schip en elk groot drijvend voorwerp
melden dat hij ziet.
Er kan van hem niet worden verwacht dat hij in druk bevaren
gebieden alles meldt wat hij ziet; dan moet hij op zijn eigen inzicht
afgaan en die lichten, schepen en andere zaken melden die gevaar
voor aanvaring met zich kunnen brengen, en in het bijzonder kleine
scheepjes, die mogelijk vanaf de brug niet worden opgemerkt."(40)
Het houden van een goede uitkijk is o.m. gericht op het tijdig
ontdekken van gevaar voor aanvaring en is zodanig belangrijk dat,
sinds 1984, de uitkijk moet gescheiden gehouden worden van de
technische besturing.(41) Het was dus, en dat gold reeds in 1971 op
de Westerschelde, de taak van de uitkijk en niet van de loods om het
naderend verkeer in de gaten te houden met de uitdrukkelijke bedoeling aanvaring te voorkomen.
Deze verdragsrechtelijke regel, die rechtstreeks toepasselijk is en
voorrang heeft op de interne wet, wettigt m.i. de stelling dat de loods
niet kan aansprakelijk worden gesteld voor een aanvaring. De loods
heeft inderdaad slechts in te staan voor de technische besturing van
het schip, niet voor de taak van de uitkijk. Degene die de informatie
van de uitkijk en van de loods moet coordineren met het doel hie et
nunc de navigatie van het schip te bepalen, is de kapitein of de
wachtoverste die hem vervangt.
Tot besluit van dit punt kan dus gesteld worden dat de kapitein zijn
gezag over het schip en over iedereen aan boord, de loods niet
uitgezonderd, houdt van de scheepseigenaar en dat er tal van normatieve teksten zijn om die positie daarenboven nog te bevestigen.

(39) Deze internationale bepalingen werden geratificeerd door bijna zeventig Ianden die samen
meer dan 800Jo van de wereldvloot vertegenwoordigden. Liberia en de Sovjetunie, de vlagstaten
van de schepen die bij de aanvaring in de Universe Tankshipzaak betrokken waren, hadden
de internationale bepalingen geratificeerd vooraleer ze internationaal van kracht werden. Beide
kapiteins waren dus op een dubbele wijze onderworpen aan de verplichtingen opgelegd door
de Internationale Aanvaringsbepalingen d.w.z. zowel door de wet van hun vlagstaat als door
de Neder!andse wet.
(40) J.N.F. LAMEIJER en A.N. COCKROFT, ,Leidraad bij de voorkoming van aanvaringen
op zee", Tweede druk, Culemborg NL Educaboek 1979,47-48.
(41) Dit voorschrift werd in 1978 opgenomen in Sectie 9 van voorschrift II/I van het
Internationaal verdrag betreffende normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering
en wachtdienst (S.T.C.W.), goedgekeurd door de wet van 16 augustus 1982 en voor Belgie
in werking getreden op 28 april 1984.

1146

4.

DE LOODS IS GEEN ORGAAN VAN DE STAAT

De stelling dat de loods een orgaan is van de Staat berust op de
premissen dat de loods een ambtenaar is van de Staat en dat loodsen
een politieopdracht is in het algemeen belang van de verkeersveiligheid.
Deze laatste premisse wordt tegengesproken door de voorbereiding
van het Vredesverdrag van 1839, door de tekst van dat verdrag en
door de interne wetgeving van Belgie en Nederland.
A. De voorbereiding van bet Vredesverdrag van 1839

Er dient op gewezen dat Belgie eigenlijk altijd reeds heeft aangestuurd op de erkenning van een soort co-soevereiniteit over de
Nederlandse Westerschelde.(42) Waardoor kan nu de uitoefening
van co-soevereiniteit beter belichaamd worden dan door de uitoefening van politiebevoegdheid. Deze is immers niet van de soevereiniteit of van het imperium los te denken.(43)
Belgie had reeds in 1831 geeist dat naast de loodsdienst en de
bebakening ook de politie over de Schelde aan een gemeenschappelijk toezicht zou worden onderworpen.(44)
Hierbij dient reeds van meetafaan vastgesteld dat in de eis van de
Belgische regering het loodsen en de uitoefening van de politie
duidelijk van elkaar werden onderscheiden.
·Die Belgische aanspraak werd echter niet aanvaard door de mogendheden. Niet aileen komt de term ,politie" niet in het verdrag voor,
maar ook bestaan er aanwijzingen dat lord P ALMERSTON, de Britse
onP,erhandelaar en ook de geestelijke vader van artikel 9 van het
Vredesverdrag, uit dit artikel de nutteloze aantastingen van de Nederlandse soevereiniteit heeft geweerd.(45)
De voorbereiding van het Vredesverdrag bewijst duidelijk dat de
aantasting van de Nederlandse soevereiniteit over de Schelde voor de
Nederlandse koning het moeilijke punt was, waarop hij niet wou
wijken en dat uiteindelijk voor gevolg heeft gehad dat de onderhandelingen zo lang hebben aangesleept.
(42) GUILLAUME, L'Escaut depuis 1830, p.161 en 168.
(43) M. VAUTHIER, ,Precis du droit administratif de Ia Belgique", Tome I 1950, nrs 20-21,
p.33-36.
(44) GUILLAUME, O.C., p.35, 36 en 38.
(45) GUILLAUME o.c., p.63; Zie ook S.T. BINDOFF, ,The Scheidt Question to 1839", London
Allen & Unwin 1945, p.178.
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De reden waarom de Belgische Staat het loodsen op zich heeft
genomen, wordt door Baron GUILLAUME vermeld op bl.479 van zijn
reeds geciteerd werk:
, ,Le maintien en bon etat des passes navigables du fleuve constituait
un interet teilement superieur pour la prosperite du port d' Anvers
et Ia Belgique entiere, qu'il importait que l'Etat eil.t en mains le
service de pilotage, et exen;:at ainsi une autorite directe sur les pilotes
appeles quotidiennement a constater les variations et les exhaussements de fonds survenant dans les passes navigables.
L'intervention de l'Etat dans !'administration du pilotage repondait
done a une necessite, et etait destinee a sauvegarder des interets
economiques de premier ordre;''
Deze !outer economische doelstelling kwam overeen met die van
Lord Palmerston die, via de vrije toegang van de haven van Antwerpen voor schepen van aile vlaggen, Belgie uit de Franse invloedssfeer
wou houden.(46) Het was er de Belgische regering dus duidelijk niet
om te doen door middel van de loodsen de politie over het scheepvaartverkeer op de Schelde te gaan uitoefenen. Dit was overigens
ondenkbaar in het Iicht van de reeds vermelde houding van de
Nederlandse koning en van de mogendheden.
Terzijde weze ook opgemerkt dat lord PALMERSTON het loodsen als
dienstverlening omschrijft.(47)
B. De tekst van het Tractaat van 1839

Er zijn bovendien twee artikelen van het Vredesverdrag die de
uitoefening van Belgische politiebevoegdheid op Nederlands grondgebied onmogelijk maken, met name de artikelen 6 en 9.
Artikel 6 bepaalt dat beide Ianden afzien van aile aanspraken op
elkaars grondgebied. Dit slaat uiteraard niet aileen op louter territoriale aanspraken maar ook op aanspraken om op elkaars grondgebied attributen van de eigen soevereiniteit te gaan uitoefenen zoals
de uitoefening van politiebevoegdheid er bij uitstek een is.
Politie en loodsen worden geregeld door artikel9, het eerste door § 1,
het tweede door § 2. De regelingen zijn echter totaal uiteenlopend.
Artikel9, § 1, maakt de vrijheid van de scheepvaart toepasselijk op
de tractaatwateren door te steilen dat de artikelen 108 tot en met 117
van de Algemene Akte van het Congres van Wenen van 1815 van
(46) Zie S.T. BINDOFF, o.c., p.l65; C. SMIT, o.c. p.2.
(47) GUILLAUME, O.C., p.66; C. SMIT, o.c., p.9 in fine.
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toepassing zijn op de stromen en rivieren die beide grondgebieden
scheiden of doorstromen.
, ,Freedom of navigation meant, in the context of that period, suppression of the impediments preventing the same boatman from
carrying cargoes over the whole course of a waterway, as well as the
elimination of any form of arbitrary recovery of duties for the use
of the waterway."(48)
Artikel 108 van de Algemene Akte bepaalt dat de oeverstaten alles
wat met de scheepvaart te maken heeft in onderling akkoord (,de
commun accord") regelen.
Artikel109 stelt de vrijheid van de scheepvaart in en bepaalt dat de
politiereglementen inzake de scheepvaart voor iedereen op die wateren gelijkelijk moeten gel den en zo gunstig mogelijk moeten zijn voor
de handel van aile landen.
Op grond van artikel 110 moeten de sistemen voor het innen van de
rechten en voor de instandhouding van de politie voor het gehele
trajekt van de waterloop zoveel mogelijk dezelfde zijn.
Artikel 116 luidt dat aile regelingen waarvan sprake in de vorige
artikelen in een gemeenschappelijk reglement moeten worden vastgesteld.
De vereiste van het voorafgaand onderling akkoord sluit, zoals Prof.
Y. VANDER MENSBRUGGHE terecht opmerkt, elk eenzijdig optreden
uit.(49)
De regel ,de commun accord" geldt echter enkel voor de redactie
van de tekst van de scheepvaartreglementen, niet voor hun invoering
in de nationale rechtsorde en ook niet voor hun toepassing. Deze
laatsten geschieden door elke oeverstaat afzonderlijk voor het gedeelte van de stroom of rivier dat op zijn eigen grondgebied ligt.
,Deze verdragsbepalingen zijn eerder te beschouwen als een principe, dat echter nog geen concreet regime inhoudt voor bepaalde
waterwegen. Beginselmatig blijft de oeverstaat vrij om in de uitoefening van zijn soevereiniteitsrecht alle wettelijke beschikkingen te
treffen voor het gebruik van de waterwegen binnen zijn grenzen."(50)
(48) Bela VITANYI, ,The International Regime of River Navigation", Alphen a.d. Rijn 1979,
p.174.
(49) Prof. Dr. Y. VANDER MENSBRUGGHE, ,Gevaarlijke ladingen en vrijheid van scheepvaart in de Westerschelde", Liber amicorum Elie Van Bogaert, Antwerpen Kluwer rechtswetenschappen 1985, p.288.
(50) Prof. E. VAN BoGAERT, ,Volkenrecht", Antwerpen Kluwer rechtswetenschappen 1982,
p.403.
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N. ERKENS schrijft in dit verband het volgende: ,Quant a l'exercice
meme de la police, il appartient sans partage a chaque Etat riverain
sur sa partie du fleuve. Les reglements relatifs a la navigation de
l'Escaut sont nationaux, c'est l'autorite publique nationale qui les
emet, qui en organise !'application, qui constate et reprime les
infractions. II n'est done pas question d'une police exercee en commun."(51)
Voor het kanaal van Gent naar Terneuzen geldt een gelijkaardige
regeling. Artik'el4 van het op 24 april 1862 tussen Belgie en Nederland gesloten verdrag tot wijziging van het reglement van 20 mei 1843
betreffende de scheepvaart op het kanaal van Gent naar Terneuzen,
bepaalt dat elke regering ,apres entente prealable" de politie- en
scheepvaartreglementen vaststelt voor het gedeelte van het kanaal dat
op haar grondgebied is gelegen.
Als conclusie moet dus gesteld worden dat loodsen en de uitoefening
van politie over de scheepvaart op de tractaatwateren volgens de
teksten van het Vredesverdrag zelf, twee van elkaar te onderscheiden
activiteiten zijn die overigens in een verschillende context worden
uitgeoefend.
Het loodsen gebeurt gemeenschappelijk op de gehele Tractaatwateren, de politie door elke Staat afzonderlijk op zijn eigen grondgebied.
Het loodsen wordt in detail geregeld door het Scheldereglement. De
politie wordt slechts zijdelings benaderd via de invoering van de
vrijheid van de scheepvaart. De politiereglementen moeten, na onderling akkoord, door elke Staat worden ingevoerd voor zijn eigen
grondgebied. Zij moeten a.h.w. het belang van de internationale
handel zoveel mogelijk ontzien en in ieder geval aile schepen onder
om het even welke vlag, gelijk behandelen.(52)
C. De toekenning van politiebevoegdheid te water in de Belgische en
Nederlandse interne wetgeving

Wat Nederland betreft, moet worden vastgesteld dat geen enkele wet,
ook niet het Nederlandse Binnenaanvaringsreglement van 28 augustus 1926, politietaken opdraagt aan Belgische loodsen.
In het Iicht van de voorgeschiedenis van het Tractaat van 1839 en van
het volkenrechtelijk principe van de soevereiniteit van de Nederland(51) N. ERKENS, ,Le statut international de l'Escaut", B.T.I.R. 1967, p.376.
(52) Er rnoet rekening worden rnede gehouden dat deze politiereglernenten niet aileen de
vaarregels kunnen tot voorwerp hebben die schepen rnoeten in acht nernen.
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se Staat over zijn grondgebied is zoiets ondenkbaar. Ook in Nederland worden taken die te maken hebben met de uitoefening van het
openbaar gezag opgedragen aan eigen onderdanen. Overigens zou de
Belgische overheid, als de Nederlandse overheid toch Belgische loadsen met politietaken in haar wateren zou belasten, formeel met die
opdracht moeten instemmen. Welnu, dergelijk akkoord kan niet
worden aangetroffen. Last but not least zouden Belgische loodsen
- bij het uitoefenen van die politietaken in opdracht van de Nederlandse overheid - als organen van die overheid moeten beschouwd
worden.
Wat Belgie aangaat, moet gewezen worden op het bestaan van de wet
van 27 september 1842 op de politie van de zee. Deze wet richt het
ambt van waterschout in en draagt aan deze ambtenaren het toezicht
en de politie op over de zeevaart en, in het algemeen, het verrichten
van aile handelingen van openbaar belang betreffende de politie van
de zee. Precies door het gebruik van deze ruime bewoordingen zijn
de organieke opdrachten van de waterschouten eigenlijk onbeperkt.(53)
Op de Beneden-Zeeschelde is het de rivierpolitie, een afdeling van het
waterschoutsambt, die waakt over de toepassing van de politie- en
scheepvaartreglementen en van de bijzondere reglementen inzake het
vervoer van brandbare vloeistoffen, ammoniumnitraat, springstoffen enz.
Patrouilleschepen van de rivierpolitie oefenen een bestendige controle uit op de scheepvaart. Ze regelen het verkeer te water, bieden hulp
aan schepen of aan personen in nood. Zij stellen alles in het werk
om de veiligheid van de scheepvaart te bevorderen. Er worden ook
onderzoekeningesteld omtrent elke aanvaring, stranding, schadevaring, brand en andere voorvallen. De Antwerpse waterschout staat
ook in voor de brandbestrijding aan boord van schepen op de
stroom.
Bovendien zijn de machten van de administratie bij uitstek toegewezen machten. De bevoegdheid van een administratief orgaan moet
steeds in de Grondwet of in de wet haar oorsprong vinden. De regels
betreffende de bevoegdheid van de verschillende administratieve
organen zijn daarom van openbare orde.(54) Dit betekent dat, als
(53) Zie G. VAN BLADEL, ,Droit Maritime Administratif", 1912.
(54) A. VRANCKX, ,Plaatsvervanging en delegatie van overheidsbevoegdheid", R.W.19611962, 2383-2394; Zie ook Prof. J. DEMBOUR, ,Droit administratif", deuxieme edition 1972,
p. 256, die verwijst naar een constante rechtspraak, o.m. Cass. 21 november 1963 (Rev. Adm.
1964, 260) en R.v.S. 22 januari 1963, inzake Leens (R.A.A.C.E., 63)
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de wet aan een met name genoemd orgaan een bepaalde bevoegdheid
toewijst, deze bevoegdheid niet door een ander mag worden uitgeoefend.
De bevoegdheid die door de wet aan de waterschouten werd opgedragen, kan niet worden uitgeoefend door de loodsen tenzij een wet dat
uitdrukkelijk zou bepalen of aan de Koning de bevoegdheid zou
opdragen om van de wet op de politie van de zee af te wijken. Welnu
dergelijke wet kan niet worden aangetroffen.
Tenslotte kan de Koning ook niet op grond van artikel29 Grondwet
politiebevoegdheid aan de loodsen opdragen zonder met de wet van
1842 in conflict te komen.(55)
De Koning heeft op 31 mei 1968 het politiereglement van de BenedenZeeschelde vastgesteld. Dit besluit vindt zijn rechtsgrond in artikel
29 Grondwet. Artikel33 vermeldt de ambtenaren die moeten toezien
op de uitvoering van dit reglement en daaronder de ambtenaren van
het loodswezen. Het woordgebruik alleen al wijst erop dat dit artikel
niet gaat over de toewijzing van politieopdrachten. Het reglement
handelt overigens ook niet over vaarregels en met de ambtenaren van
het loodswezen worden de ambtenaren aan de wal bedoeld en niet
de loodsen aan boord van een schip.
In 1971 golden op de Beneden-Zeeschelde, het Belgisch gedeelte van
de tractaatwateren, de vaarregels vastgesteld door het koninklijk
besluit van 27 september 1926. Artikel 5 gelast verschillende ambtenaren, waaro)lder die van het loodswezen, met de uitvoering van het
besluit. Hier geldt dezelfde commentaar als voor het politiereglement.

(55) Sinds de aanvaring die het voorwerp uitmaakt van de Universe Tankshipzaak heeft het
parlement de wet van 24 november 1975 goedgekeurd die in haar artikel 2, § 4, de Koning de
bevoegdheid opdraagt de politie en de scheepvaart te regelen in de Belgische territoriale zee
en in de Belgische wateren die met de zee in verbinding staan en voor zeeschepen toegankelijk
zijn. Deze wet bevat geen bepaling die de Koning machtigt af te wijken van de regeling inzake
de politie van de zee en van de zeevaart die door de wet van 27 september 1842 werd ingesteld.
De opdrachten om toe te zien op de toepassing van de krachtens dit wetsartikel uitgevaardigde
reglementen die aan andere ambtenaren dan de waterschouten werden opgedragen, kunnen
niet als politieopdrachten worden opgevat zonder met de wet van 27 september 1842 in conflict
te komen.
In werkelijkheid komt de uitoefenig van de opdracht te waken over de toepassing van de
reglementen er, in hoofde van de ambtenaren van het loodswezen, op neer dat zij allerhande
feiten en toestanden - waarvan zij ambtshalve kennis krijgen - signaleren aan de bevoegde
waterschout. Deze reageert dan met de middelen die hem als politieambtenaar ter beschikking
staan.
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D. Hoe moet de opdracht van de loods dan wei rechtmatig worden
opgevat?

Artikel 17 Scheldereglement karakterizeert de loods, met voorrang
op de interne wet, als een dienstverlener. De loodswet karakterizeert
hem uitdrukkelijk als een raadgever. Eigenlijk is hij een wegwijzer,
een gids die de kapitein de weg wijst op een stroom met ondiepten
en stromingen waarmee de kapitein niet vertrouwd is.
Er wordt van de loods aan boord van een zeeschip wei verwacht dat
hij de kapitein attent maakt op het feit dat het schip niet de vereiste
lichten of dagmerken voert. Tijdens het varen moet er ook op
gerekend worden dat het schip de vaarregels respecteert. Het ligt voor
de hand dat de loods bij het adviseren van de navigatie die vaarregels
moet in acht nemen. Hij is er echter niet meer of op een andere wijze
aan onderworpen dan de kapitein.
Als regels die deel uitmaken van de verkeersordening van de oeverstaat behoren de vaarregels tot de externe orde waaraan het schip en
zijn kapitein en uiteraard ook de loods zijn onderworpen. De kapitein is als gezagvoerder persoonlijk verplicht de vaarregels te kennen
en na te Ieven. Het speelt daarbij geen enkele rol dat hij de taal niet
kent.(56) Hij is daarom verplicht de politie- en scheepvaartreglementen aan boord van zijn schip te hebben.(57)
Hij is bovendien wegens zijn gezag over het schip en wegens zijn
aansprakelijkheid voor de vervoerde goederen en voor het schip,
verplicht zich ervan te vergewissen dat de loods met de vaarregels
rekening houdt. Precies om hem aan te zetten tot het houden van
toezicht op alles wat die aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen, verplicht artikel 64 Zeewet de kapitein persoonlijk op het schip
aanwezig te zijn bij het in- en uitvaren van havens, ankerplaatsen en
rivieren.(58) De kapitein moet desnoods de verkregen informatie
over de te volgen koers corrigeren, liefst in overleg met zijn raadgever.
Als de loods de vaarregels in zijn adviezen mede in aanmerking
neemt, treedt hij uiteraard opals loods, niet als politieman. Men kan
bezwaarlijk beweren dat een ambtenaar die bij het besturen van een
(56) Luik, 27 november 1985, J.L.M.B. 1987, 435.
(57) Artikel 54 van het Nederlandse Binnenaanvaringsreglement 1926; Artikel 32 van het
politiereglement voor de Beneden Zeeschelde (K.B. 31 mei 1968) en artikel 55 van het
scheepvaartreglement voor de Beneden Zeeschelde (K.B. 27 september 1926).
(58) G. BELTJENS, ,Encyclopedie du droit commercial beige" Tome IV ,Le Code Maritime
Beige", Brussel Bruylant 1927, p.340 nrs 1, 3, 4 en 8.
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voertuig de Wegcode in acht neemt, ipso facto overheidsgezag uitoefent. Daarvoor is inderdaad meer nodig. Daarom bevat de Wegcode
zelf een uitdrukkelijke tekst die de weggebruikers gebiedt gevolg te
geven aan de bevelen van de bevoegde personen. De loodswet bevat
geen zulke bepaling, zij kwalificeert de loods integendeel als een
raadgever.
Voor een politieman is kenmerkend dat hij de macht bezit om te
bevelen. De loods heeft die macht niet omdat zij hem niet is gegeven.
Hij beveelt ook niet, dat doet de kapitein.
De kern van het loodsen is dat het gericht is op de navigatie van een
individueel schip terwijl de kern van de administratieve politie van
de scheepvaart erin bestaat dat zij gericht is op de verzekering van
de openbare or de te water.
Dat is het hele verschil: het loodsen is gericht op het vrijwaren van
private belangen die zich aan boord van het schip bevinden, de politie
is gericht op een collectief belang dat buiten het schip is te situeren.
Elke scheepskapitein is verplicht niet aileen de particuliere belangen
aan boord van zijn schip te dienen maar ook bij te dragen tot dat
collectief belang, door het naleven van de politie- en scheepvaartreglementen en door het opvolgen van de verkeersbevelen die door de
waterschouten en zeevaartpolitie worden gegeven.
De aanwezigheid van de loods aan boord van het schip is gericht op
het vermijden van de gevaren die voor het schip voortvloeien uit de
NATUURLIJKE omstandigheden van de scheepvaartweg (onderwaterdrempels, stromingen) waarmede de kapitein niet vertrouwd is.
Daarom moet een schip beloodst worden, ZELFS ALS ER GEEN
VERKEER IS, en daarom moeten niet alle schepen beloodst worden.(59) Er zijn dus uitzonderingen op de loodsplicht zowel voor
schepen met geringe diepgang als voor schepen die zo vaak de Schelde
bevaren dat de overheid redelijkerwijze aanneemt dat hun kapitein
de natuurlijke gevaren van die scheepvaartweg kent.(60)
Waar het loodsen, zoals in Nederland, in het belang van de instandhouding van de kunstwerken of van het leefmilieu zou worden
(59) Er dient rekening mede gehouden dat artikel 35 Scheldereglement en ook de loodswet
van 1967 weliswaar bepalen dat de kapitein verplicht is een loods te nemen maar er wordt aan
toegevoegd dat, wanneer hij geen loods neemt, hij toch het loodsgeld moet betalen. Strict
genomen kan men in dit geval enkel gewagen van de verplichting loodsgeld te betalen en niet
van de plicht een loods te nemen. Tenslotte ziet de kapitein - luidens hetzelfde artikel 35 als hij geen loods neemt, enkel zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de goede afloop van
de tocht in het gedrang komen. Artikel 35 Scheldereglement voegt op dit punt eigenlijk niets
toe aan het bestaande recht, vooral artikel 65 Zeewet.
(60) Het is nu zeer eigenaardig zoniet onbegrijpelijk, dat deze uitzonderingen toegekend
worden aan individuele schepen en niet nominatim aan hun kapitein.
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opgelegd aan schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, moet worden vastgesteld dat de bescherming van deze belangen niet tot de
relatie tussen de loods en de scheepseigenaar behoort maar tot de
relatie tussen de loods en de overheid. De loods neemt deze belangen
in acht door het uitvoeren van zijn contractuele opdracht zelf, met
name door de technische besturing van het schip en niet door het
uitoefenen van een vermeende politieopdracht. Deze belangen dreigen inderdaad in gevaar te komen als het schip zou aan de grond
lopen en de taak van de loods bestaat er juist in dat te verhinderen.
De politie is niet gericht op het beveiligen van beloodste schepen
tegen die natuurlijke gevaren van de scheepvaartweg omdat dit de
organieke taak is van de loods. Ook de opdracht van de loods mag
door niemand aangematigd worden. De politie is preventief gericht
tegen handelingen en verzuimen van de MENS die de openbare orde
kunnen in gevaar brengen en meer bepaald de openbare rust, de
veiligheid en de gezondheid. Zij wordt, wat de verkeersdeelneming
van het schip betreft, uitgeoefend van buitenaf en niet aan boord
zoals het loodsen. Aan boord van het schip staat de kapitein in voor
de orde, de veiligheid en de tucht. De politie treedt daar slechts op
als de kapitein of de vreemde consul daarom verzoekt.(61)
In voormelde verschilpunten liggen de organieke red en en besloten op
grond waarvan de Belgische wetgever ongeveer gelijktijdig - de
loodsen in 1839 en de waterschouten in 1842 - twee verschillende
korpsen heeft opgericht en hen inhoudelijk verschillende en daarom
afzonderlijke en exclusieve opdrachten heeft gegeven.
Deze uiteenzetting wettigt de conclusie dat de Belgische loods op de
tractaatwateren (en op de overige Belgische loodswateren) bij het
uitoefenen van zijn functie op het beloodste schip, geen politieopdracht en geenoverheidsgezag uitoefent. Hij is derhalve in zijn relatie
tot de kapitein, geen orgaan van de Staat. Hij oefent in die relatie
enkel het gezag uit van een deskundige.

5.

ARTIKEL

1384

B.W. VINDT GEEN TOEPASSING BIJ AANVARING

De advokaat-generaal van Cassatie stelde in haar conclusies voor het
arrest van 15 december 1983 dat ,un recours contre le pilote devrait
etre possible et, si le pilote est un prepose ou un organe de l'Etat,

(61) Artikel 5 T . S.W.B.
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sa responsabilite devrait entrainer celle de l'Etat, a moins qu'une
disposition derogatoire du droit commun n'y fasse obstacle."(62)
Het Hof stelde in zijn arrest dat uit artikel 251 Zeewet niet kan
worden afgeleid dat de scheepseigenaar er niet toe gerechtigd is
derden aan te spreken tot schadevergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1384 B.W.
Artikel 17 Scheldereglement voegt daaraan nu het uit het oog verloren, maar essentiele element toe dat - op de Tractaatwateren - de
loods en de dienst die loodsen ter beschikking stelt van de kapitein,
tegenover diens opdrachtgever - de scheepseigenaar - eigenlijk
geen derden zijn, maar medecontractanten. Krachtens de artikelen
46 en 60 Zeewet verbindt de kapitein niet zichzelf maar de scheepseigenaar. Daardoor wordt deze laatste de aansteller van de loods.
Daardoor staan we buiten het toepassingsgebied van artikel 1384,
derde lid, B.W. M.a.w. dit wetsartikel was in de UNIVERSE
TANKSHIP-zaak GEWOON NIET VAN TOEPASSING.(63)
Er is echter meer aan de hand. Het ging in de Universe Tankshipzaak
om een aanvaring tussen een Liberiaans en een Russisch schip op
Nederlands grondgebied. Op dergelijke aanvaringen is niet de Belgische Zeewet van toepassing maar het Aanvaringsverdrag van 1910.
Beide regels moeten echter tot dezelfde oplossing leiden, met name
dat zowel het verdrag als titel VII van de Zeewet de toepassing van
het Belgisch gemeen recht uitsluiten. We zullen een en ander hierna
onderzoeken.
A. Het Aanvaringsverdrag van 1910

Artikel 251 Zeewet is een regel die stamt uit een internationaal
verdrag dat specifiek de bedoeling heeft, door de internationale
eenmaking van het aansprakelijkheidsrecht inzake aanvaring, de
maritieme wereld te verlossen van internationale rechtsconflicten,
m.a. w. van moeilijkheden als degene waartoe de toepassing van
nationale regels, zoals artikell384 B.W., in het verleden aanleiding
heeft gegeven. De tegenstrijdige uitspraken deden de behoefte ont-

(62) R.H.A.1983-1984, p.212 nr 17.
(63) H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKENBORNE, , , Overzicht van rechtspraak - AansprakeJijkheid uit onrechtmatige daad 1964-1978", T.P.R. 1980, p.1132 nr 159; Zie ook van
dezelfde auteurs, bet overzicht van rechtspraak 1979-1984, T.P.R. 1987, p.1498 nr 144.
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staan aan meer internationale rechtszekerheid, niet alleen voor de
scheepseigenaars maar vooral voor hun verzekeraars.(64)
Een voorbeeld uit de periode die aan het verdrag voorafgaat: ,Des
contradictions surgissaient jadis lorsque l'abordage etait cause par
la faute du pilote: En Angleterre, l'armement ne repond pas du fait
du pilote. 11 en est responsable en France et en Belgique. Si, par
consequent, un navire beige, ayant un pilote beige ason bord, aborde
un navire anglais, l'armement est rendu responsable par les tribunaux belges, tandis qu'il est exonere par les tribunaux anglais."(65)
Het hoeft geen betoog dat dit vooral voor de verzekeraars grote
rechtsonzekerheid voor gevolg had.
Men is er reeds in 1910 in geslaagd het materieel recht een te maken.
De bevoegdheidsregelingen volgden veel later.
In de opinie van de verdragspartijen had het Aanvaringsverdrag van
1910 dus uitdrukkelijk de bedoeling het recht inzake de aansprakelijkheid voor aanvaring een te maken, door de invoering van materiele regels die in alle verdragsstaten dezelfde zouden zijn en die de
gerezen wetsconflicten en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid zouden uitsluiten. Het verdrag gaat dus over materiele regels van
I.P .R. Ze hebben een eigen, specifieke grondslag: de zakelijke aansprakelijkheid.
Belgie heeft door de wet van 14 september 1911 de Internationale
overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake aanvaring, ondertekend te Brussel op 23 september 1910, goedgekeurd.
De wet en het verdrag werden gepubliceerd in het Staatsblad van 26
februari 1913.
Het is van belang nader te onderzoeken wat het verdrag aan de
nationale wet overlaat.(66) Vooral artike112 vraagt hier de aandacht
omdat de eiser Liberiaans is, terwijl Liberia het verdrag niet heeft
geratificeerd.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de nationale wetgever ten
aanzien van belanghebbenden die onderdaan zijn van een Staat die
niet door het verdrag is gebonden, de toepassing van het verdrag kan
onderwerpen aan de wederkerigheidsvoorwaarde. In Belgie werd en
wordt deze voorwaarde echter niet gesteld.
(64) Voor de beschrijving van die tegenstrijdige en uiteenlopende regelingen, zie G. BELTJENS,
o.c., p.1036-1037; Zie ook R. RoDI:ERE, ,.Traite general" - ,.Evenements de mer", Paris
Dalloz 1972, p.22 nr 11.
(65) G. BELTJENS, o.c., p.1037.
(66) Zie in dit verband de conclusie van Procureur-Generaal DELANGE, voor het Cassatie
arrest van 27 januari 1977, Pas. 1977, I, 578.
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Belgie heeft echter zowel het verdrag geratificeerd als zijn interne wet
aangepast, dit laatste enkel en aileen omdat het de wil van de
wetgever was dat het verdrag ook in de interne relaties zou worden
toegepast. (67)(68)
Het gevolg van de wil van de wetgever is dat, mocht de toepassing
van titel VII Zeewet aanleiding geven tot interpretatieverschillen
t.a. v. het Aanvaringsverdrag, de verdragsconforme interpretatie
moet worden toegepast. Deze opvatting is heel duidelijk van toepassing op de vraag die eigenlijk het voorwerp uitmaakte van de UNIVERSE TANKSHIP-zaak: Laat artikel251 Zeewet aldan niet een
verhaal op grond van art. 1384, derde lid, B.W. toe tegen de
Belgische Staat?
Het lijdt geen enkele twijfel dat het Aanvaringsverdrag 1910 en niet
artikel251 Zeewet, van toepassing was in de Universe Tankshipzaak.
De exclusieve werking van het verdrag blijkt reeds uit het eerste
artikel (zie de cursieve tekst): ,En cas d'abordage survenu entre
navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation
interieure, les indemnites dues a raison des dommages causes aux
navires, aux choses ou personnes se trouvant a bord sont reglees
conjormement aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait a tenir
compte des eaux ou l'abordage s'est produit."
Welnu de artikelen 1 en 3 van het verdrag (, ,Het schuldige schip moet
de schade vergoeden. '') worden geschonden zodra in een verdragsstaat, op grond van het intern recht, een ander dan het schuldige
schip uiteindelijk voor die schade moet instaan. Bovendien wordt
ook artikel 5 van hei verdrag geschonden als de aanvaring veroorzaakt door de loods, ten laste komt van iemand anders dan van het
schip. Het verdrag wordt tenslotte ook omzeild alsop grond van het
intern recht, een rechtstreekse vordering zou worden toegelaten tegen
een ander dan de eigenaar van het schuldige schip.
Het is zonneklaar dat in die gevallen de vergoeding van de schade
niet meer geregeld wordt overeenkomstig de bepalingen van het
verdrag, zoals opgelegd door artikel1. Men valt dan terug in dezelfde
rechtsonzekere situaties als degene die het verdrag precies wou ongedaan maken.
(67) Wet van 12 augustus 1911 (B.S. 23 augustus 1911) Gedr. St. Kamer (Zitt. van 30 juni
1911) nr 192, p.1; Senaat (Zitt. van 28 ju!i 1911) nr 129, p.l. C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, ,Droit maritime et fluvial", T. III p.290 nr 1147;
(68) Ret moet worden benadrukt dat Belgie hier verder is gegaan dan het verdrag eist, want
het tweede lid van artikel 12 van het verdrag bepaalt ook dat de wet van het forum, en niet
het verdrag, van toepassing is als aile belanghebbenden bij de aanvaring onderdanen zijn van
de Staat van het forum.

1158

---

~-

I ~I:_~~ _ _______ I _.j-~

-

De door het verdrag gewilde eenmaking van het aansprakelijkheidsrecht wordt dus niet bereikt als er verdragsstaten zijn waar het
schuldige schip zich van zijn aansprakelijkheid kan ontdoen op
grond van het intern recht terwijl dit in andere verdragsstaten niet
mogelijk is. Het feit dat dit in de verschillende verdragsstaten verschillend was, vormde precies de reden waarom het verdrag werd
gesloten.
Alleen reeds de bedoeling tot internationale eenmaking sluit dus de
toepassing van het gemeen recht van de verdragsstaten uit. Het is
gewoon een kwestie van voorrang van het verdragsrecht.(69) Deze
voorrang staat in artikel 1 van het verdrag ingeschreven. Pacta sunt
servanda.
Deze mening wordt ondersteund door de rechtspraak van het Hof
van Cassatie: , ,De interpretatie van een internationaal verdrag tot
eenmaking van het recht kan niet gebeuren door te verwijzen naar
het nationaal recht van een der verdragsluitende Staten; indien de
tekst uitlegging vergt, moet deze gebeuren op grond van aan het
verdrag eigen elementen, met name het voorwerp, het doel, de
context, de voorbereiding, de ontstaansgeschiedenis. Het is nutteloos
een verdrag uit te werken dat een internationale wetgeving vastlegt
als de gerechten van elke Staat het volgens hun eigen rechtsbeginselen
zouden interpreteren. "(70)
Men interpreteert het Aanvaringsverdrag inderdaad aan de hand van
Belgische categorieen als men zou stellen dat het een verhaal op grond
van artikel1384, derde lid, B.W. niet uitsluit en als men op grond
van die interne wet een ander aansprakelijk stelt dan degene die door
het verdrag wordt aangewezen. Het is zoals het in het voormelde
Cassatiearrest van 1977 verder wordt gesteld: ,dat de bepalingen
ervan, die het resultaat zijn van een compromis tussen de verschillende verdragsluitende Staten, een autonoom juridisch stelsel vormen,
dat onafhankelijk is van de nationale wetgevingen, zelfs al hebben
verschillende van deze Staten de toepassing ervan uitgebreid tot
binnenlands (Iucht)vervoer.''

(69) J. MASQUELIN schrijft dat het gaat om gemeenschappelijke regels die zich hoven de
nationale wetgeving stellen en die slechts toegepast worden in de relaties tussen de verdragstaten
of tussen hun onderdanen. Nochtans hebben sommige Ianden, waaronder Belgie, o.m. voor
het Aanvaringsverdrag hun intern recht aangepast zodat het verdrag ook in !outer interne
geschillen van toepassing is. (J. MASQUE LIN, o.c., p .114 nr 94.) Het moet beklemtoond worden
dat de Universe Tankship zaak geen intern geschil was.
(70) Cass. 27 januari 1977 inzake Sauvage & Cie t/ Air India, R.H.A. 1977-1978, 322.
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B. Titel VII ,Aanvaring" van de Zeewet
De toepassing van titel VII Zeewet moet tot dezelfde oplossing leiden
als die van het Aanvaringsverdrag, omdat de wetgever met de invoering van deze titel enkel de bedoeling had het verdrag toepasselijk
te maken op de louter interne relaties.(71)
We zullen hierna aantonen dat artikel 251 Zeewet eigenlijk de lex
specialis is waardoor de toepassing van artikel 1384 B.W. wordt
uitgesloten.
In de dubbele hypothese dat het vermogen van de loods onvoldoende
is om de aangerichte schade te betalen en dat noch het Aanvaringsverdrag, noch artikel 251 Zeewet zouden bestaan, zou men- om
toch nog schadevergoeding te kunnen krijgen - het bewijs moeten
leveren dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384, derde lid,
B.W. vervuld zijn.
Men zou met andere woorden moeten bewijzen:
1° dat de loods een aangestelde is
2° wie de aansteller van de loods is,
3° dat de loods een fout heeft begaan,
4° dat die fout schade heeft berokkend aan een derde
5° in de bediening waarvoor hij werd gebezigd.
Als men artikel 17 Scheldereglement en het artikel van Prof. H.
BOCKEN over de aansprakelijkheid van de loods niet bij de hand
heeft, zijn die bewijzen niet zo eenvoudig te leveren. R. RomE.RE
schrijft in dit verband: ,L'article 1384, a1.5, declare le commettant
civilement responsable des dommages causes par ses preposes dans
l'exercice des fonctions qu'illeur a confies. Tousles termes de cette
proposition pretent a discussion: commettant et preposes, ordre des
fonctions du prepose, necessite d'une faute de sa part?"(72)
Welnu, artikel 251 Zeewet verlost ons van die moeilijkheden door
het invoeren van een zakelijke aansprakelijkheid voor aanvaring, net
als artikel46 Zeewet een zakelijke aansprakelijkheid instelt in andere
gevallen dan aanvaring.
Daardoor alleen reeds is artikel 251 Zeewet een lex specialis eigen aan
het zeerecht, die de toepassing van artikel1384, lid 3, B.W. uitsluit.
Dat blijkt ook uit artikel 256 Zeewet. Dit artikel maakt eigenlijk
dezelfde regel duidelijk als degene die in artike11 van het Aanvarings(71) Zie voetnoot 67.
(72) R. RoDIERE, ,Traite general du droit maritime- L'armement", Paris Dalloz 1976, p.590
nr 457.
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verdrag staat: de vergoeding van die schade wordt exclusief geregeld
overeenkomstig deze titel van de Zeewet:
, , De bepalingen van deze titel strekken zich uit tot de vergoeding
van de schade, door een schip hetzij door de uitvoering of het
verzuim van een stuurbeweging, hetzij door de niet inachtneming der
verordeningen veroorzaakt hetzij aan een ander schip, hetzij aan zich
daarop bevindende zaken of personen, zelfs wanneer geen aanvaring
heeft plaatsgehad"
Artikel 251 Zeewet is het eerste artikel van die titel en de aanvaring
tussen de Ore Prince en de Bratslav werd veroorzaakt door een fout
aan boord van de Ore Prince, in het bijzonder door het niet in acht
nemen van de regels inzake de voorrang in het scheepvaartverkeer.(73)
Artikel 251 Zeewet is ook geen uitdrukking van het beginsel vervat
in artikel 1384 B.W. dat op aanstelling berust. Het is integendeel,
net als artikel 46 Zeewet, een regel waarvan de grondslag berust op
de eigendom van het schip. Het voert dus naast artikel46, een ander
ge~al van zakelijke aansprakelijkheid in, dit keer specifiek voor
aanvaringen.
De tekst is op dit punt duidelijk waar hij stelt dat, als de schade
veroorzaakt wordt door een der schepen, deze moet vergoed worden
door het schip dat de schade veroorzaakt heeft.
M.a.w. HET SCHIP is aansprakelijk, 66k als de fout die de aanvaring veroorzaakte,'aan boord van het schip werd begaan door iemand
die geen aangestelde is van de scheepseigenaar. Men moet hierbij niet
altijd in de eerste plaats aan de loods denken. Dat kan bijvoorbeeld
de kapitein zijn die benoemd werd door de rompbevrachter. Het
begrip ,aanstelling" speelt inzake aanvaring dus geen rol. Aanstelling is een meer beperkte rechtsgrond van aansprakelijkheid dan
eigendom.(74)
De scheepseigenaar is derhalve aansprakelijk wegens zijn eigendomsrecht. Dit betekent dat alle argumenten die door de rechtsleer en de
rechtspraak werden aangevoerd voor de ondersteuning van de stelling dat artikel46 Zeewet een regel is die een zakelijke aansprakelijk-

(73) ,Attendu par contre que le pilote, conseiller du capitaine, et celui-ci meme seul maitre
de Ia conduite et des manreuvres du navire !'Ore Prince ont agi l'un et !'autre avec une legerete
coupable en tentant une manreuvre contraire a Ia priorite reconnue a un autre batiment sans
avoir Ia certitude que ce dernier reellement informe de Ia manreuvre, renon~;ait a son droit
et en Ia poursuivant sans qu'on puisse supposer que le prioritaire y collaborait, jusqu'a un
point ou l'abordage etait ineluctable" (Luik 27 november 1985, J.L.M.B. 1987, 435)
(74) Gent 18 december 1894, Belg. Jud. 1894, p.229.
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heid instelt, die de toepassing van het gemeen recht uitsluit, ook
gelden voor artikel 251 Zeewet.(75)
Bovendien berust artikel1384, derde lid, B. W. op een vermoeden van
fout bij de keuze van de aangestelde of bij het toezicht hierop.(76)
Titel VII Zeewet legt daarentegen geen enkel vermoeden van fout op
het aanvarende schip.(77) Er moet daadwerkelijk een fout in hoofde
van een der schepen worden aangetoond en bovendien moet het
bewijs worden geleverd dat die fout de aanvaring heeft veroorzaakt,(78) zoniet is de aanvaring twijfelachtig en is het eerste lid van
het artikel 251 Zeewet van toepassing zodat elk schip zijn eigen
schade moet dragen. Zo luidt ook artikel 2 van het Aanvaringsverdrag 1910.
Artikel 6, tweede lid, van het Aanvaringsverdrag van 1910 bepaalt
trouwens: ,11 n' y a pas de presomptions legales de faute quant a
la responsabilite de 1' abordage''; (79) De toepassing van artikel13 84,
derde lid, B.W. in geval van aanvaring is dus ook op dit punt
onverenigbaar met het Aanvaringsverdrag dat in Belgie volkomen
uitwerking heeft.
C. Aanvaring en beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsregeling van het Aanvaringsverdrag van 1910
is nauw verbonden met de regeling van de beperking van aansprakelijkheid,(80) zo nauw zelfs dat in het Aanvaringsverdrag, naast
artikel 10, een toegevoegd artikel voorkomt dat als volgt luidt:
,Par derogation a !'article 16 qui precede, il est entendu que la
disposition de 1' article 5 fixant la responsabilite dans le cas ou
l'abordage est cause par la faute d'un pilote obligatoire, n'entrera
de plein droit en vigueur que lorsque les Hautes Parties Contractan(75) Zie C. SMEESTERS en G. WINKELMOLEN, ,Droit maritime et fluvial", Tome I, Brussel
1929, p. 131-135 nrs 94 en 95; R. RoLAND en M. HUYBRECHTS, ,Maritiem recht: overzicht
van rechtspraak (1960-1967)", T.P.R. 1968,460; R. ROLAND, M. HUYBRECHTS enS. RoLAND, ,Overzicht van rechtspraak 1968-1975", T.P.R. 1976, p. 91 nr 12.
(76) H. BocKEN, ,Van fout naar risico", T.P.R. 1984, 398; zie ook L. CORNELIS, ,Beginselen van bet Belgische aansprakelijkheidsrecht", Antwerpen MAKLU 1989, p. 357.
(77) Kh. Antwerpen 19 november 1953, J.P.A. 1953, 357. Zie I. DE WEERDT, ,Aanvaring
- Rechtsleer en rechtspraak 1940-1983", E.T.L. 1985, p.213 nr 15.
(78) G. RIPERT, ,Droit maritime", Quatrierne edition Tome III, Paris Rousseau 1953, nr 2088
p.35.
(79) ZieG. RIPERT, o.c., Tome III 1953, p.35 nr 2088 enp.38 nr2089bis; R. RODIERE, ,Traite
general de droit maritime- Evenernents de mer", Paris Dalloz 1972, p.42 nr 34; I. DE WEERDT,
o.c., E.T.L. 1985, p.212.
(80) Zie Gedr. St. Karner nr 108 (17 maart 1911) p.4.
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tes se seront mises d'accord sur la limitation de la responsabilite des
proprietaires de navires. "(81)
Vermits nu de beperking van aansprakelijkheid geschiedt door de
afstand in waarde van het schip en dat deze afstand de aansprakelijke
scheepseigenaar bevrijdt van zijn verbintenissen uit de schadeverwekkende aanvaring, is het niet te vatten waarom aan de reeds
bevrijde schuldenaar nog een verhaal voor het geheel zou moeten
toekomen op grond van artikel 1384, derde lid B.W.
Dit is dus een ander argument om te stellen dat artikel 1384, derde
lid, B.W. geen toepassing kan vinden in het geval van aanvaring.
D. Zakelijke aansprakelijkheid is, behoudens uitzondering, essentieel beperkte aanspral{elijkheid

De vorige littera confronteert ons met een fundamenteel kenmerk
van de zakelijke aansprakelijkheid. Zij is beperkt tot de afstandswaarde van de zaak en haar toebehoren.
Dit kenmerk werd aan de zakelijke aansprakelijkheid niet alleen
toebedeeld door uitdrukkelijke teksten zoals de Ordonnance de la
Marine en de nationale wetten die daarop zijn gevolgd tot heden
toe.(82) Het behoort integendeel tot haar wezen en ook dat essentieel
kenmerk werd in de Universe Tankshipzaak over het hoofd gezien.
De beperking van aansprakelijkheid is eigenlijk een beperking van
executie. Door de afstand van zijn zeefortuin aan zijn maritieme
schuldeisers bevrijdde de scheepseigenaar zich van zijn zeeschulden.
Dit recht van scheepsafstand was sinds de Ordonnance de la Marine
de tegenprestatie van de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
voor de handelingen van de kapitein. De grondslag van deze regeling
wordt echter betwist.
Volgens VALIN en RIPERT is de grondslag van deze regel gelegen in
het feit dat de scheepseigenaar zijn schip (zijn zeefortuin) in handen
moet geven van de kapitein, over wie hij voor het overige geen gezag
kan uitoefenen. Dit vloeit niet aileen voort uit de verwijdering maar
ook uit het feit dat alleen de kapitein hie et nunc vermag te oordelen

(81) Voor de oorsprong van dit toegevoegd artikel, zie de stukken van de derde voltallige
zitting van de diplomatieke conferentie van 19 september 1910, p.97.
(82) Zie artikel 46 Zeewet.
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over de te nemen maatregelen bij de exploitatie van het schip dat hem
is toevertrouwd.(83)
Deze zienswijze wordt betwist door R. RODIERE: ,Si le proprietaire
voyait sa responsabilite limitee et si la modalite de cette limitation
residait dans !'abandon du navire et du fret, c'est parce que l'armateur, a chaque nouveau voyage de son ba.timent, mettait en risque
ce navire, comme les marchands mettaient en risque leurs cargaison,
les matelots, leurs vies et leurs loyers. L 'expedition maritime etait une
association a profits communs, ou chacun n'engageait qu'une partie
de ses biens, soit comme limite de ses pertes directes (res perit
domino), soit comme limite de ses engagements envers les tiers. La
liaison entre 1' assurance corps et la limite de responsabilite du
proprietaire de navire rendait supportable pour celui-ci qu'il ffit
declare responsable des faits de son capitaine et de son equipage.
L'entreprise maritime apparaissait a cause des risques de la mer
comme une entreprise a responsabilite limitee. "(84)
Deze verklaring van Rom:ERE is in de hoogst mogelijke mate overtuigend omdat in de huidige Zeewet nog altijd een overblijfsel van deze
,association a profits communs" is terug te vinden, met name de
regeling van de gemene avarij (tit~l III, hoofdstuk III Zeewet).
Door de beperking van de aansprakelijkheid tot de inbreng van de
deelgenoten waren deze associaties de voorlopers van de hedendaagse
kapitaalvennootschappen die op het zelfde principe inzake beperking
van aansprakelijkheid berusten. In het Iicht van deze historische
grondslag klinkt een beroep op het gemeen aansprakelijkheidsrecht
in deze context, uiteraard als een juridische ketterij omdat het een
verhaal voor het geheel van de schuld tot doel heeft nadat de schuld
reeds voor het geheel is voldaan door de scheepsafstand.
Met het principe van de zakelijke aansprakelijkheid (,een zaak die
schade veroorzaakt moet die schade vergoeden") hangt ook samen
dat het zonder belang is WIE de schade veroorzaakt. Aanstelling
komt hier niets doen. Dat wordt onmiskenbaar aangetoond met het
voorbeeld van de kapitein aangeduid door de rompbevrachter.
Hoofdzaak is dat het gaat om een fout van het schip die de aanvaring
heeft veroorzaakt, dit wil zeggen een gebrek van het schip of een fout
van iemand aan boord van het schip.
(83) Zie de motivering van deze binding bij G. RIPERT, ,Droit maritime", Tome II nr 1235,
geciteerd in Gedr. St. Kamer nr 112 van 22 februari 1928, p.3. Oudere bronnen zijn VALIN,
,Commentaire de !'Ordonnance de la Marine", Tome I van 1756 (geciteerd door G. RIPERT,
,La faculte d'abandon du navire dans la responsabilite du fait des chases", D.M.F. 1956,
704) en Kh. Antwerpen 20 juni 1857;-J.P.A. 1857, 229-230.
(84) R. RomilRE, ,Traite de droit maritime- L'armement", Paris Dalloz 1976, p. 594-596
nrs 461 en 462.

1164

.

,

•..

L•

----

Op de beperking van de zakelijke aansprakelijkheid bestaat een
uitzondering, met name als de schade veroorzaakt wordt door een
persoonlijke fout van de scheepseigenaar. Ook dit wordt geregeld
door internationale verdragen.(85)
E. Besluit
Het Aanvaringsverdrag realiseert de uniformiteit van het materiele
recht overeenkomstig de bedoeling van de verdragspartijen. De
kanalisatie naar de scheepseigenaar van de aansprakelijkheid voor
alle schade die uit de exploitatie van het schip voorvloeit, ontslaat
de benadeelde van vaak moeilijke bewijsvoering.(86)
Uit de voorgaande beschouwingen blijkt dat in de besproken rechtszaak het Aanvaringsverdrag van 1910 moest toegepast worden en dat
zowel artikel 1 van dit verdrag als zijn bedoeling tot eenmaking van
het I.P .R. inzake aansprakelijkheid wegens aanvaring, de toepassing
van het nationaal gemeen recht uitsluiten.
Er zijn verschillende argumenten om te stellen dat ook artikel 251
Zeewet een aansprakelijkheidsmechanisme invoert dat eigen is aan
het zeerecht en dat een specifiek karakter heeft ten overstaan van de
regeling van het gemeen recht. Specialia generalibus derogant. De
regel van het gemeen recht kan niet werken in een aangelegenheid
die nauwkeurig geregeld is door het maritiem recht.
Behoudens het geval van een persoonlijke fout van de scheepseigenaar is de zakelijke aansprakelijkheid beperkt tot de afstandswaarde
van de aansprakelijke zaak, in casu: het schip en het toebehoren.
Door deze afstand bevrijdt de schuldenaar zich van zijn schuld. Een
verhaal op grond van het gemeen recht is daardoor eveneens uitgesloten.

(85) Zie artikel 4 van het verdrag betreffende de beperking van aansprakelijkheid inzake
zeevorderingen, gesloten te Londen op 19 november 1976 en goedgekeurd door de wet van
11 april1989 houdende goedkeuring en uitvoering van diverse internationale akten inzake de
zeevaart (Staatsblad 6 oktober 1989.)
(86) George RIPERT schrijft in dit verband: ,Cette solution a le grand avantage pratique de
ne pas laisser les tiers victimes impuissantes en presence d'un pilote insolvable, et de leur eviter
une delicate discussion sur Ia recherche de !'auteur responsable de Ia manreuvre fautive."
(Droit maritime, Tome I 1950, p.748 nr 871.)
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6. SYNTHESE EN KRITIEK

A. Syntese
Er werd bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een vordering
aanhangig gemaakt om de Staat op grond van artikel1384, derde lid,
B.W. aansprakelijk te stellen voor een aanvaring veroorzaakt door
de fout van een zijner loodsen.
De rechtbank stelde terecht dat voor de beoordeling van de fout en
de daaruit voortvloeiende schadevergoeding de Nederlandse lex loci
delicti commissi van toepassing is, maar dat voor de beoordeling van
het rechtsstatuut van de loods en de eventuele aansprakelijkheid van
de Staat voor de fout van de loods uitsluitend het Belgisch recht moet
worden toegepast.
De verwondering over de in de inleiding vermelde gerechtelijke
uitspraken begon bij de jurisprudentiele stellingen die inhouden dat
Belgische loodsen op Nederlands grondgebied Belgisch overheidsgezag zouden uitoefenen door het houden van politietoezicht over het
scheepvaartverkeer aldaar en dat het loodsen van zeeschepen door
Belgische loodsen op de. Nederlandse W esterschelde zou. beheerst
worden door de Belgische loodswet van 1967.
Er werd hiervoor aangetoond dat de eerste stelling strijdig is met de
grondbeginselen van het volkenrecht, met de voorbereiding en de
tekst van het Tractaat van 1839 en met de interne wetten van beide
Ianden die de politie aan andere ambtenaren dan de loodsen opdragen. De tweede stelling strijdt met het Scheldereglement van 1843
inzake het loodsen en het gemeenschappelijk toezicht. Dit laatste is
een overeenkomst die speciaal om die aangelegenheden te regelen
werd afgesloten tussen Belgie en Nederland en die voorrang heeft op
de interne wet van beide Ianden. De toepassing van de Belgische
loodswet in Nederlandse wateren is dus ook uitgesloten.
Artikel 17 van het Scheldereglement bepaalt dat de loods door de
kapitein moet worden aangeworven vooraleer hij aan boord van het
schip wordt toegelaten om het schip te beloodsen. Bij die aanwerving
vertegenwoordigt en verbindt de kapitein de eigenaar van het schip.
De aangeworven loods wordt daardoor de aangestelde van de
scheepseigenaar.
De loods is aan boord van het schip zowel in rechte als in feite
onderworpen aan het gezag en het toezicht van de kapitein die hierbij
opnieuw optreedt als vertegenwoordiger van de scheepseigenaar.
Volgens het gemeen recht is de loods daardoor opnieuw als aangestelde van de scheepseigenaar te kwalificeren.
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Ben en ander heeft tot rechtsgevolg dat de scheepseigenaar ten
opzichte van de loods en van de Staat geen derde is maar een
medecontractant. Daardoor is de toepassing van artikel1384, derde
lid, B.W. uitgesloten.
Wat de aansprakelijkheid voor de fout van de loods betreft, was de
toepassing van het Aanvaringsverdrag van 1910 strict geboden uit
kracht van het door Belgie geratificeerde verdrag zelf. De artikelen
1 en 12 van het verdrag sluiten de toepassing van het intern recht uit
omdat bij .de casus niet exclusief Belgische belanghebbenden betrokken waren en de aanvaring ook niet in Belgie was voorgevallen.
Op schepen betrokken in een aanvaring rust een zakelijke aansprakelijkheid die om verschillende redenen afwijkt van de gemeenrechtelijke en die in wezen beperkt is. Het gaat daarbij om een beperking van
de executie waardoor de scheepseigenaar zich van zijn schuldverbintenis uit de aanvaring bevrijdt. Om al deze redenen is de toepassing
van het gemeen recht in dit geval uitgesloten.
B. Kritiek

Vooreerst bleek men geen weet te hebben van het bestaan van het
Aanvaringsverdrag van 1910 waarvan Belgie zelf de promotor is
geweest, dat ook in Belgie volkomen uitwerking heeft en dat blijkens
zijn uitdrukkelijke tekst, bij uitsluiting van de interne wet, de aansprakelijkheid voor aanvaring bij het schip legt, zelfs als die aanvaring door de fout van de loods is veroorzaakt.
Vervolgens werd tot de aansprakelijkheid van de Staat besloten op
grond van motieven die een confrontatie met andere, uit het oog
verloren maar niettemin bestaande en relevante, Belgische en Nederlandse rechtsregels niet kunnen doorstaan. Daaronder zijn zelfs
verdragsregels en regels van internationale en nationale openbare
orde.
De meervoudige veronachtzaming van uitdrukkelijke rechtsregels
bevordert in geen enkele mate het vertrouwen dat de burgers en ook
de overheid rechtmatig in de gerechtelijke instellingen moeten kunnen stellen.
De Universe Tankship zaak is een treffende illustratie van de noodzaak van het bestaan van het Aanvaringsverdrag. Het was in 1983
echter niet meer nodig een probleem te illustreren dat reeds in 1910
werd opgelost.
Men wist vooreerst geen raad met die staatsambtenaar, de loods. Het
was toch niet mogelijk dat de Staat een orgaan zou afstaan!?
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De Belgische loods is vooreerst echter op Nederlandse wateren geen
orgaan van de Belgische Staat om pertinente volkenrechtelijke redenen waaraan niet eens werd gedacht. Vervolgens werd ook geen
onderscheid gemaakt tussen de rol van de loods en die van de uitkijk.
Beider taken worden nochtans bepaald en van elkaar onderscheiden
door volkenrechtelijke regels die rechtstreeks toepasselijk zijn en
voorrang hebben op de interne wet.
Het is ook een nogal eigenaardige stelling dat de Staat blijkbaar niet
zou kunnen wat elke ondernemer wei kan, met name, binnen hem
(door het Tractaat van 1839, het Scheldereglement en door de
loodswet 1967 uitdrukkelijk) opgedragen bevoegdheden, tijdelijk
een werknemer uit te lenen.(87) Artikel 9, § 2 van het Tractaat van
1839 stelt nochtans uitdrukkelijk dat de diensten van het loodswezen
langs de gehele loop der Schelde en haar mond mogen worden
opgericht , voor het verschaffen van loodsen", (in het Frans: ,pour
fournir des pilotes"). Het Scheldereglement van 1843 bepaalt in
uitvoering van het Tractaat - met voorrang op de wet - dat de
loods niet aan boord van een schip mag komen, om het te beloodsen,
vooraleer daartoe door de kapitein te zijn in dienst genomen.
Ben ander moeilijk punt bestond in de overtuiging dat de kapitein
toch geen gezag kon hebben over de loods omdat hij op hem geen
controle kon uitoefenen en dus niet had in te staan voor hetgeen tot
de eigenlijke loodstaak behoort. Niemand heeft eraan gedacht dat
de kapitein zijn gezag over het schip ontleent aan zijn mandaat
vanwege de scheepseigenaar. Niemand heeft er ook aan gedacht dat
de scheepseigenaar evenmin toezicht kan uitoefenen over de kapitein,
die hij vaak niet eens zelf aanstelt en voor wiens handelingen hij
niettemin aansprakelijk is.
Aan de hand van artikel 17 Scheldereglement en de artikelen 46 en
60 Zeewet wordt aangetoond dat de loods een aangestelde is van de
scheepseigenaar. Aan de hand van het vermogensrecht, van het
maritiem arbeidsrecht en van de Zeewet wordt gesteld dat de kapitein
gezag heeft over de loods en dat hij verplicht is toezicht uit te oefenen
op de adviezen die deze geeft inzake de navigatie van het schip.
Men wist ook niet goed raad met de vermelding van de loods in
artikel 251 Zeewet. Om een inzicht hierin te verwerven moest men
terug naar het Aanvaringsverdrag.
De loods werd, in tegenstelling tot de kapitein, in het verdrag vermeld
(87) A. MAST, ,Overzicht van het Belgisch administratief recht", bewerkt door A. ALEN en
J. DUJARDIN, Brussel Story-Scientia 1989, p.6 nr 6.
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omdat zijn rechtspositie t.o.v. de kapitein of tegenover de scheepseigenaar niet in aile verdragsstaten dezelfde was. De landen waar de
aansprakelijkheid voor de fout van de loods duidelijk verschillend
was, waren het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die heiden de
regeling van het Verdrag verkozen omdat zij de geboden oplossing
bedrijfseconomisch beter vonden dan de hunne.(88) We zuilen de
Britse toestand nader bekijken.
In het Verenigd Koninkrijk is de loods steeds verplicht geweest, in
die zin dat men zonder loods niet mag varen, en bovendien neemt
de loods daar de jure steeds ,the conduct" over de navigatie van het
schip over van de kapitein.(89) Dat is duidelijk een totaal andere
juridische situatie dan in Belgie en Frankrijk, waar enkel de verplichting bestaat loodsgeld te betalen. Het Aanvaringsverdrag vermeldt
de verplichte loods om ook deze Britse uitzonderingstoestand te
dekken.(90) Voor de andere landen, waaronder Belgie, was dat niet
nodig omdat hun interne wet reeds in een oplossing voorzag die min
of meer tot hetzelfde resultaat leidde als het verdrag. Enkele landen,
waaronder opnieuw Belgie, hebben achteraf ook hun interne regeling
met die van het verdrag in overeenstemming gebracht.
Men heeft zich echter niet aileen fundamenteel vergist in de functie
van de loods maar ook in die van de loodsdienst. Het gaat om de
verlening van een dienst aan een schip om het schip zelf en de
belangen aan boord. Het schip heeft behoefte aan die dienst omdat
de kapitein niet vertrouwd is met de natuurlijke toestand van de
scheepvaartweg. Deze dienstverlening heeft niets te maken met het
scheepvaartverkeer als dusdanig en gaat niet over de uitoefening van
politiebevoegdheid. Oorspronkelijk werd die dienstverlening verzorgd door de havens met het oog op het vergemakkelijken van hun
toegang, d.w.z. om commerciele redenen.
Deze taak werd in 1839 m.b.t. de Tractaatwateren door de Staat
overgenomen om de bevaarbaarheid van de Schelde en daardoor de
toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te verzekeren in het
belang van het voortbestaan van het land.
(88) Zie L. DELWAIDE, o.c., R.H.A. 1983-1984, 255-256.
(89) In het Verenigd Koninkrijk is een loods ,any person not belonging to a ship who has
the conduct of her ..... He is in charge of a vessel only to the extent that he is in sole control
of the navigation.'' C. HILL, , ,Maritime Law'' Second Edition - Lloyd's of London Press Ltd.
-London 1985- p. 345 en 349. Het gevolg van deze situatie was dat de scheepseigenaar niet
aansprakelijk was voor de schade die voortvloeide uit de fout van de loods. Berst met het
Aanvaringsverdrag 1910 is dat veranderd en dan nog onder de voorwaarde dat artikel 5 van
dat verdrag slechts zou in werking treden zodra er een verdrag was gesloten waardoor de
scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 5 kon beperken.
(90) Conference diplomatique de 1910- Troisieme seance pleniere (19 septembre 1910) p. 97.
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De loodsen doen echter sinds lang geen peilingen meer om de
bevaarbaarheid te controleren, dat doen de hydrografische diensten.
Aan de commerciele doelstelling van het inrichten van de loodsdienst
is echter niets fundamenteels gewijzigd.
Ook de benadering van het scheepvaartgebeuren in deze zaak doet
vreemd aan. Geen enkele onderneming of instelling kan nog functioneren zonder een taakverdeling die berust op de specialisatie van de
vakman en op het vertrouwen dat de ondernemer of de overheid in
hem moet kunnen stellen. Dat is zo in de nijverheid, bij de overheid,
in de advocatuur en uiteraard ook in het zeevervoer.
Men heeft zich in de Universe Tankshipzaak al te zeer vastgepind op
die staatsambtenaar, de loods. Daardoor werd uit het oog verloren
dat de scheepseigenaar zijn schip vooral toevertrouwt aan de kapitein, over wie hij zeker geen enkel gezag of toezicht kan uitoefenen,(91) die vaker dan men denkt door iemand anders dan de
eigenaar zelf wordt aangesteld en die veel meer dan de loods de
aansprakelijkheid of het voortbestaan van het schip in het gedrang
kan brengen.
Zonder het vertrouwen dat de scheepseigenaar en de bevrachter in
de kapitein rnoeten kunnen stellen - en dat gesanctioneerd wordt
door de Zeewet en door het Tucht- en Strafwetboek - zou geen
scheepvaart mogelijk zijn.
Welke kapitein zou anderzijds de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar zelf kunnen of willen dragen, laat staan dat hij ze zou kunnen
verzekeren? Hetzelfde geldt voor de loods.
Het is dus ook een kwestie van draagkracht en van juiste allocatie
van de risico's. Het zeerecht heeft dit steeds op pragmatische wijze
geregeld via de kanalisatie - naar de scheepseigenaar - van aile
aansprakelijkheid die uit de exploitatie van het schip voortkomt,
gekoppeld aan de beperking van de aansprakelijkheid en aan de
zeeverzekering. De zeeverzekering dekt ook de eigen schade. Hoofdzaak is dat de schepen blijven varen want de tijd van een schip is heel
kostbaar.
Nochtans waren aile in deze zaak gevolgde omwegen overbodig
wegens de autonome of exclusieve werking van het Aanvaringsverdrag. Er was in de casus zeker een hint aanwezig naar dat verdrag
met name in artikel 251 Zeewet. Men heeft echter niet eens onderzocht welke de draagwijdte, de oorsprong en de ratio legis van die
regel waren. Het staat nochtans met zoveel woorden in de parlemen(91) C.
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taire voorbereiding van de wet van 12 augustus 1911 die titel VII in
de Zeewet heeft ingevoegd: het was de bedoeling van de wet het
Aanvaringsverdrag van toepassing te maken op aanvaringen in Belgie waarin enkel Belgen betrokken waren.(92)
De onrechtmatige rechtspraak in de Universe Tankshipzaak opende
de deur voor een aanzienlijke en onrechtmatige aantasting van de
financiele middelen van de gemeenschap. De overheid kreeg van de
ene op de andere dag lasten te dragen die tot de gewone bedrijfsrisico's van de zeeverzekeraars en hun tegenverzekeraars behoren. Een
tussenkomst van de wetgever was noodzakelijk om de economische
belangen van de Staat veilig te stellen.

7. DE WETGEVER SLUIT DE KRING
De wetgever heeft door een dubbele actie de nadelige gevolgen van
de onrechtmatige rechtspraak rechtgezet.
De wet van 30 augustus 1988 heeft de loodswet van 1967 aangevuld
en had o.m. uitdrukkelijk de bedoeling de inrichter van de loodsdienst terug te brengen in de juridische situatie die bestond v66r het
Cassatie-arrest van 15 december 1983.
De wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoering van
diverse internationale akten inzake de zeevaart heeft o.m. een nieuw
artikel 46 in de Zeewet ingevoegd waardoor de loods nu in alle
gevallen, d. w .z. ook als het niet om een aanvaring of om een voorval
in de Tractaatwateren gaat, een aangestelde wordt van de scheepseigenaar.
A. De wet van 30 augustus 1988
De wetgever heeft met dertig jaar terugwerkende kracht de inrichter
van de loodsdienst ontheven van de aansprakelijkheid voor de schade
die een beloodst schip zou lijden of veroorzaken, door de fout van
de organisator zelf of van een lid van zijn person eel. Het gaat hierbij
niet alleen om de schade door aanvaring. De nieuwe wet zegt, in
herhaling van het Aanvaringsverdrag 1910, dat het schip aansprakelijk is voor deze schade.
In het Iicht van de voorafgaande uiteenzetting is duidelijk dat, wat
(92) Zie Gedr. St. Kamer nr 109 Zitting van 21 maart 1911, p.1 en 2; Kamer nr 192 Zitting
van 30 juni 1911, p.J; Senaat nr 129 Zitting van 28 juli 1911, p.J.
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de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar voor aanvaring door de
fout van de loods betreft, de terugwerkende kracht van de wet niets
toevoegt aan de regels die reeds sinds 1910 door het Aanvaringsverdrag werden ingesteld.(93) De wet stelt de inrichter van de loodsdienst enkel terug in de rechtstoestand waarin hij door dat verdrag
of eigenlijk reeds door artikel17 van het Scheldereglement van 1843,
was geplaatst. Hij ontneemt dus geen rechten aan de tegenpartij in
de Universe Tankshipzaak en kan dus niet als een ,partijdige"
wetgever worden bestempeld.
Als de Uitvoerende Macht aan het recht is onderworpen, zoals de
Rechterlijke Macht reeds herhaaldelijk heeft gesteld, heeft hij ook
aanspraak op rechtszekerheid. Als de rechter daarvoor niet kan
instaan, staat het aan de wetgever om tussenbeide te komen.
De terugwerkende kracht van de wet van 30 augustus 1988 werd
niettemin bekritiseerd, niet aileen in het parlement, maar ook in de
vakliteratuur. (94)

(93) Een gelijklopende mening wordt aangenomen door N. GEELHAND, ,Over zekerheid,
rechtszekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht", T.P .R. 1989,923 inz.
p.988-989. Hij schrijft over de wet van 30 augustus 1988 als volgt: ,Het in acht nemen van
het vertrouwensbeginsel, en niet het ,enorme, budgettaire belang" als zodanig is dus de ware
en ook de afdoende grondslag of rechtvaardiging van de latere wet. De wet kan dus bijgevolg
geen miskenning van bet non-retroactiviteitsbeginsel inhouden, of het vertrouwensbeginsel
schenden of nog strijdig zijn met artikel 1 Prot. nr 1. De wetgever doet precies niets anders
dan het vertrouwen te honoreren. Hij tast geen verwachtingen of rechten aan, want die waren
onder de gelding van de vroegere constante leer niet eens ontstaan. In werkelijkheid hebben
de slachtoffers er nooit kunnen op vertrouwen twee subsidiaire schuldenaars te mogen
aanspreken en in werkelijkheid hebben zij nooit enig vorderingsrecht gehad. Hoe kan de wet
terugkomen op iets dat niet bestaat? Getuigt het optreden van de wetgever niet eerder van
realisme en rechtvaardigheid?"
(94) E. BooN, ,Evolutie in de overheidsaansprakelijkheid ook in het zeerecht?" Liber
Amicorum Lionel Tricot- Kluwer rechtswetenschappen Antwerpen 1988, bl. 83-93; A. VAN
OEVELEN, ,De Wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967
betreffende het Ioodsen van zeevaartuigen: te verregaande aansprakelijkheidsvrijstellingen en
ongehoord verre retroactiviteit." R.W. 1988-1989, bl. 946-959, inz. punt VI op bl. 955 e.v.
In R.W. 1988-1989, p. 1244 verscheen een reactie van H. LIBERT op het artikel van prof. A.
VAN OEVELEN, samen met een nawoord van deze Iaatste.
De kritiek op de terugwerkende kracht van de Ioodswet 1988 is ongegrond. Wat deze wet
tenietdoet, is een interpretatie door het Hof van Cassatie m.b.t. art. 251 Zeewet. Er worden
door de terugwerkende kracht van deze wet geen rechten ontnomen aan derden die geen partij
waren in de zaak die het voorwerp uitmaakte van het arrest van 15 december 1983 en dit niet
aileen omdat ze geen partij waren. De redenen !iggen voor de hand: Vooreerst kent bet Hof
van Cassatie geen rechten toe, zelfs niet aan de partijen in die zaak, omdat het Hof- wegens
art. 95 Grondwet - niet in de beoordeling treedt van de zaak zelf. Vervolgens is die
interpretatie van bet Hof- wegens art. 6 Ger. W. - niet bindend noch voor de rechter in
de zaak, noch voor andere rechters. Bovendien moet worden opgemerkt dat het arrest van 15
december 1983 niet de gelijkaardige schadegevallen raakt die voordien waren voorgevallen,
m.a.w. men mag aan het arrest van het Hof van Cassatie zeker niet- dan nog implicietterugwerkende kracht toekennen waar men dat in hoofde van de uitdrukkelijke tekst van de
wet van 30 augustus 1988 afwijst.
De kritiek van E. BooN en A. VAN OEVELEN is een nuttige aanknoping van volgende
bedenkingen: De Raad van State had in zijn advies van 24 februari 1986 bij het antwerp

1172

_______

:~

:_L L-~--

Nochtans moet vastgesteld worden dat de loodswet van 1988 geen
innovatie is in het Belgisch recht. Het artikel 180 van de wet van 22
december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen van 1977-78
heeft ongetwijfeld model gestaan. Dit kan worden vastgesteld door
de vergelijking van dat wetsartikel met de tekst van het ontwerp van
wet tot wijziging van de loodswet 1967 dat aan het advies van de
afdeling Wetgeving van de Raad van State werd voorgelegd. De wet
van 1977 heeft op het punt van de terugwerking in de tijd evenwel
geen aanleiding gegeven tot een afwijzend advies van de Raad van
State noch tot rechtsgeleerde commentaren in dezelfde zin.
Artikel 180 van de wet van 22 december 1977 wijzigt artikel 37
Stedebouwwet van 29 maart 1962 zodanig dat de vorderingen tot
vergoeding van planschade, die onder de vroegere tekst van artikel
37 onvoorwaardelijk mochten worden ingediend, voortaan niet meer
worden toegelaten zolang de afgifte van een bouw- of verkavelingsvergunning niet werd geweigerd aan de eiser of zolang deze geen
negatief stedebouwkundig attest heeft gekregen.
Het artikel bepaalt verder dat die wijziging van artikel37 Stedebouwwet van onmiddellijke toepassing is, ook op de reeds aanhangig
gemaakte vorderingen tot schadevergoeding waarover nog geen in
kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat.
Een omzeggens gelijkluidende tekst was vervat in het oorspronkelijk
ontwerp dat uiteindelijk de loodswet van 1988 is geworden. Het
botste evenwel op zware kritiek vanwege de Raad van State.
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 24 januari 1985
verklaard dat artikel 37 Stedebouwwet de wezenlijke belangen van
de Staat raakt of in het privaatrecht de juridische grondslagen van

van de wet van 1988 gesuggereerd een interpretatieve wet uit te vaardigen ofwel een wet met
terugwerkende kracht, maar als de keuze op dit laatste vie!, was het wei nodig een termijn
te bepalen. (Gedr. St. Senaat 369 (1985-1986) nr 1, p. 15). De vraag rijst of er over het indienen
van een interpretatieve wet, op regeringsvlak wei overeenstemming kon worden bereikt. Een
interpretatieve wet van art. 251 Zeewet zou voor gevolg hebben gehad dat de ge"interpreteerde
wet moest geacht worden steeds (d.w.z. sinds 1911) de betekenis te hebben gebad die door de
interpretatieve wet werd vastgesteld (Cass. 6 maart 1958, Pas. 1958, I, 744). Dat is geen 30
maar 7 jaar terug in de tijd. Overigens lijkt, in bet Iicht van de inhoud van dit artikel, een
interpretatieve wet ook geen haalbare oplossing omdat de geschonden regels tot het verdragsrecht behoren. De nationale wetgever kan geen authentieke interpretatie geven van een
verdragsregel. Men heeft het raden naar de toon van de commentaren die zouden geleverd
worden bij een interpretatieve wet betreffende artikel 17 van het Scheldereglement van 1843
ofbetreffende artikel3 van het Aanvaringsverdrag van 1910! Tenslotte zou een interpretatieve
wet in bet parlement en bij de tegenpartijen van de Staat waarscbijnlijk op dezelfde negatieve
kritiek hebben gestoten uit hoofde van artikel 1, eerste lid, eerste zin, van het Eerste
Toegevoegd Protocol bij het E.V.R.M.
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de economische orde van de maatschappij vaststelt en derhalve van
openbare orde is.(95)
Het Hof heeft verder in een arrest van 15 december 1985 beslist ,dat
artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geen afbreuk doet
aan de bevoegdheid van de nationale wetgever om, in het belang van
het economisch welzijn van het land, door een wijzigende wet met
onmiddellijke toepassing het ontstaan van een recht op schadevergoeding wegens de waardevermindering van een goed volgend uit een
plan te doen afhangen van een van de hierboven vermelde gebeurtenissen. "(96)
Een en ander geldt ongetwijfeld ook voor de loodswet 1988.
De wetgever miskent overigens de Grondwet niet als hij een wet
aanneemt die terugwerkt in de tijd. Het Hof van Cassatie heeft
herhaalde malen gesteld dat de rechter de wet moet toepassen voor
het verleden als dat de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van
de wetgever is geweest.(97) Zelfs voor wetten van openbare orde die
een regel van burgerlijke aansprakelijkheid wijzigen of een nieuwe
aansprakelijkheid invoeren, aanvaardt het Hof van Cassatie dat de
wetgever van het beginsel van niet terugwerking heeft willen afwijken, als dit maar uitdrukkelijk en zonder de minste twijfel blijkt uit
de tekst van de wet zelf.(98)
Deze uiteenzetting leidt tot de conclusie dat de afwijzende kritiek op

(95) R.W. 1985-1986, 1568-1570. Men kan niet in ernst betwisten dat de wijziging van art.
37 Stedebouwwet en de onmiddellijke toepassing van die wijziging gesteund zijn op !outer
budgettaire redenen. Ditzelfde objectief lag ook ten grondslag aan de wet van 30 augustus 1988
maar het werd betwist, eerst door het advies van de Raad van State, daarna ook door sommige
parlementsleden tijdens de wetgevende procedure. Het volstaat hier op te merken dat geen
enkele bepaling van de Belgische Grondwet de wetgever verbiedt wetten aan te nemen om !outer
budgettaire redenen. Daarnaast dient vastgesteld dat sinds enkele jaren terecht de verplichting
wordt opgelegd de budgettaire weerslag van nieuw in te dienen ontwerpen of voorstellen van
wet te becijferen. Tenslotte moet worden vastgesteld dat in de parlementaire voorbereiding
van de loodswet 1988 nog andere doelstellingen worden aangevoerd die de invoering van de
nieuwe wet dragen. (Gedr. St. Senaat 1985-1986, nr. 369/1, p. 2, 3 en 5.)
(96) R.W. 1986-1987,281-282. Tegen de loodswet 1988 zijn momenteel namens verschillende
partijen verzoekschriften aanhangig bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens
te Straatsburg, waarin o.m. ook de schending van art. 1 van het Eerste Protocol bij het
E. V.R.M. wordt ingeroepen. Prof. A. VAN OEVELEN betwijfelt of de loodswet 1988, in hoofde
van potentiele eisers voor de Commissie en het Hof te Straatsburg, wei zekere en eisbare
schuldvorderingen heeft tenietgedaan. (A. VAN OEVELEN, o.c., p. 957 e.v.).
(97) Zie o.m. Cass 12 mei 1966, Pas. 1966, I, 1154.
(98) Cass. 20 november 1967, R.W. 1968-1969, 1183-1186.
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de terugwerkende kracht van de loodswet van 30 augustus 1988 geen
bout snijdt.(99)
Er werd tijdens de parlementaire procedure tegen bet wetsontwerp
ook aangevoerd dat de Staat zijn aansprakelijkheid maar moet
verzekeren. Deze suggestie gaat in tegen de praktijk en de economie
van het scheepvaartgebeuren.
Vooreerst ziet men niet waarom de Staat een risico moet verzekeren
dat door de scheepseigenaar verzekerd wordt. Dat is zo omdat de
aansprakelijkheid voor aile schade die uit de exploitatie van bet schip
voortvloeit op de scheepseigenaar rust, niet aileen uit hoofde van de
Zeewet maar ook uit hoofde van verschillende internationale verdragen, die ook door Belgie werden geratificeerd bijvoorbeeld bet
Scheldereglement 1843 en bet Aanvaringsverdrag 1910. De aansprakelijkheid voor de loods is in de verzekeringsdekking begrepen. De
schadelijder wordt niet beter van die dubbele verzekering want zijn
schade kan maar een keer vergoed worden.
Ten tweede is het risico van de scheepseigenaar, onder bet voorbehoud van de afwezigheid van een persoonlijke fout, steeds beperkt
tot een welbepaald verzekerbaar bedrag. Door de betaling van bet
aldus beperkte bedrag van de schade bevrijdt hij zich van zijn
verbintenis tot schadevergoeding. Voor de Staat is het bedrag van het
risico niet aileen onbeperkt maar eigenlijk onberekenbaar. Als men
dit al zal kunnen verzekeren, zal de premie zeer hoog zijn en zij zal
uiteraard moeten doorberekend worden in de loodsgelden. Deze
moeten betaald worden door de scheepseigenaar die reeds verzekerd
is voor hetzelfde risico. Dat is dus een nutteloze en dure operatie.
Ten derde kunnen de loodsgelden voor bet loodsen op de Tractaatwateren niet verhoogd worden dan met bet akkoord van Nederland
dat dan verplicht wordt ook hogere loodsgelden te vragen. Het ligt
voor de hand dat Nederland niet zal meewerken omdat het daaraan
geen nood heeft. De Nederlandse Staat is immers nooit aansprakelijk
voor de fout van de loods. Dat werd reeds om louter budgettaire
redenen bepaald in de eerste Nederlandse loodswet van 1859 en
herhaald in artikel 12 van die van 1957. De nieuwe loodswet van 7
juli 1988 verzelfstandigt de loodsdienst zodanig dat de loodsen geen
ambtenaren meer zijn en de vraag van de aansprakelijkheid van de
(99) Dat die kritiek inderdaad ongegrond is, kan gelezen worden in het arrest nr 90/25 van
5 juli 1990 van het Arbitragehof (B.S. 6 oktober 1990, p. 19.196 en R.W. 1990-1991, 291)
betreffende de terugwerkende kracht van de wet van 30 augustus 1988, en in het arrest van
19 april 1991 van het Hof van Cassatie inzake Vennootschap naar Spaans recht NAVIERA
t/ het Vlaamse Gewest (R.W. 1991-1992, 294.)
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Staat voor de loods uiteraard helemaal niet meer rijst. Deze wetgeving heeft in Nederland overigens nooit aanleiding gegeven tot
afwijzende commentaren.
Ten vierde mag niet uit het oog verloren worden dat het inrichten
van een loodsdienst gemotiveerd wordt door het commercieel belang
van de havens die voortdurend met elkaar in internationale concurrentie zijn. Die hebben er aile belang bij dat de loodsgelden niet
prohibitief worden.
Tegen het voorstel van A. VAN OEVELEN, die suggereert dat de Staat
de aansprakelijkheid van de loods zou verzekeren, rijzen principieel
dezelfde bezwaren.(100)
Er bestaan andere - m.i. beter verantwoorde - oplossingen voor
de aansprakelijkheid van de loods. Vooreerst kan men van mening
zijn dat deze maar best wordt afgeschaft, en dit niet alleen voor
aanvaring. Vervolgens kan men ook stellen dat verschillende verdragsbepalingen zich, met voorrang hoven de interne wet, tegen de
aansprakelijkheid van de loods voor aanvaring verzetten.
Voor de eerste stelling pleit vooreerst het reeds vermelde feit van de
kanalisatie naar de scheepseigenaar, van alle schade die uit de exploitatie van het schip voortkomt alsmede het feit dat het Aanvaringsverdrag van 1910 de bedoeling heeft gehad, om pragmatische redenen,
betwistingen te voorkomen over de vraag wie nu precies aan boord
van het schuldige schip de fout heeft begaan die de schade heeft
veroorzaakt.(101) Het is weinig zinvol in het intern recht mogelijkheden tot betwisting te Iaten bestaan die men in het internationaal recht
precies wou vermijden.
Voor de tweede stelling pleiten eigenlijk twee uitdrukkelijke verdragsregels die voorschriften van het zeeverkeer vaststellen en die in
een vorig deel van dit artikel reeds werden aangewezen.
Er is vooreerst Voorschrift 5 van de Internationale bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee, goedgekeurd bij de wet van 24
november 197 5 houdende goedkeuring en uitvoering van het Verdrag
inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen
op zee, 1972, bijgevoegd Reglement en zijn Bijlagen, opgemaakt te
Londen op 20 oktober 1972.
Dit voorschrift luidt als volgt: , ,Elk schip dient ten allen tijde goede
uitkijk te houden door te kijken en te luisteren alsook door gebruik
te maken van alle beschikbare middelen die in de heersende omstan(100) A.

VAN OEVELEN,

(101) Zie voetnoot 86.
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digheden en toestanden passend zijn ten einde een volledige beoordeling van de situatie en van het gevaar voor aanvaring te kunnen
maken."
Het is dus de taak van de uitkijk om het naderend verkeer in de gaten
te houden met het uitdrukkelijk doel aanvaring te vermijden.
Sinds 1984 is aan dit voorschrift door een andere verdragsbepaling
bovendien nog de verplichting toegevoegd de uitkijk gescheiden te
houden van de technische besturing.(102)
Vermits nu de loods - volgens het Scheldereglement - uitsluitend
mag instaan voor de technische besturing of - volgens de loodswet
1967- voor het assisteren van de kapitein bij de navigatie, in beide
gevallen met het oog op het vermijden van de natuurlijke gevaren
van de scheepvaartweg, zou hij tegen internationale voorschriften
vervat in het Internationaal aanvaringsreglement en in het S. T. C. W.
verdrag (en ook tegen zijn dienstvoorschriften) ingaan als hij zich
nog zou (Iaten) belasten met de taak van de uitkijk. Hieruit volgt
logischerwijze de conclusie dat hij ook niet aansprakelijk kan zijn
voor schade die voortvloeit uit de gebrekkige of niet uitvoering van
een taak waarmee hij zich niet mocht inlaten.
Dit standpunt geldt uiteraard de lege lata. Als men van mening is dat
de taak van de loods erin bestaat het schip naar of binnen de haven
te brengen en dat hij daartoe het recht moet krijgen het schip te
voeren- m.a.w. de navigatie van het schip te leiden- dan zal men
eerst de huidige loodswet volledig moeten vervangen.(103)
B. De wet van 11 april 1989

Deze wet heeft o.m. het nieuwe artikel46 Zeewet ingevoerd. Waar
dit artikel bepaalt dat de loods een aangestelde is van de scheepseigenaar, stelt het de rechtspositie vast van de loods aan boord van het
beloodste schip.(l04) De wet van 30 augustus 1988 had dit niet
gedaan.
Het grote belang van deze bepaling bestaat erin dat de rechtstoestand
van de loods ten opzichte van de scheepseigenaar nu dezelfde is op
(102) Dit voorschrift werd in 1978 opgenomen in Sectie 9 van voorschrift II/I van het
Internationaal verdrag betreffende normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering
en wachtdienst (S.T.C.W.), goedgekeurd door de wet van 16 augustus 1982 en voor Belgie
in werking getreden op 28 april 1984.
(103) De Nederlandse scheepvaartverkeerswet van 1988 bepaalt dat de loods, met toelating
van de kapitein, het schip mag voeren.
(104) Zie M. DE DECKER, ,De aansprakelijkheid van de scheepseigenaar- De Wet van 11
april 1989" T.B.H. 1991, 108.
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alle Belgische loodswateren, o.m. de territoriale zee. De nieuwe wet
heeft m.a. w. de rechtstoestand van de loods zoals vervat in artikel
17 Scheldereglement, uitdrukkelijk veralgemeend tot het gehele Belgische soevereiniteitsgebied.
Het kanaliseren naar de scheepseigenaar, van alle aansprakelijkheid
die voortvloeit uit de exploitatie van het schip en van de verzekering
van die aansprakelijkheid, is de meest pragmatische oplossing voor
het regelen van schadegevallen in de scheepvaart. De aansprakelijkheid voor de fouten van de loods valt daaronder: ,De loods doet
dienst aan boord ten behoeve van de navigatie van het schip en
handelt daarbij, evenals de kapitein en de overige Ieden van de
bemanning, in de risicosfeer van de reder."(105)
De wet van 11 april1989 heeft de loods zijn traditionele plaats in het
scheepvaartgebeuren teruggegeven.

(105) R. CLETON, ,De verkeerde weg gewezen", Zwolle Tjeenk Willink 1985,bl. 13; In
dezelfde zin: H. BocKEN, o.c., bl. 804, nr 19: ,Ubi emolumentum, ibi onus." J. VAN DE
VELDE, ,Is het nieuwe artikel 46, § 4, Belgische Zeewet onverenigbaar met artikel 1, lid 4,
van het verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid voor zeevorderingen?" E.T.L.
1990, 403-404.
.
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SOMMAIRE
LE REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE RESPONSABILITE
POUR FAUTES DU PILOTE A LA LUMIERE DE QUELQUES TRAITES OUBLIES
Le 10 novembre 1971, le navire liberien ,Ore Prince" entrait en collision, sur
l'Escaut occidental aux Pays-Bas, avec le navire russe ,Bratslav". A bord des deux
navires se trouvait un pilote belge. Un tribunal des Pays-Bas a declare le pilote du
,Ore Prince" penalement responsable de l'abordage.
L'UNIVERSE TANKSHIP COMPANY incorporated Jiberienne, proprietaire du ,Ore
Prince", a saisi le tribunal civil de Bruxelles d'une action tendant a rendre l'Etat
beige responsable, sur pied de I' article 1384, alinea 3, du Code civil, des dommages
causes par la faute d'un de ses pilotes.
En premiere instance aussi bien qu'en appel, la demande a ete rejetee conformement
a la jurisprudence etablie de longue date: , ,Le pilote n'intervient que comme
conseiller du capitaine et, dans cette fonction, il est le prepose du capitaine et de
l'armement".
Par un arret du 15 decembre 1983, la Cour de Cassation a mis fin a cette jurisprudence vieille de 140 ans.
LaCour dit pour droit que le capitaine n'a pas autorite sur le pilote et qu'il ne peut
etre deduit de I' article 251 de la Loi maritime que le proprietaire du navire n'a pas
d'action recursoire contre les tiers sur base des articles 1382 et 1384 du Code civil.
Selon la Cour d' Appel de Liege, par le biais des pilotes, l'Etat exerce une surveillance
de police sur la circulation sur l'Escaut. Lorsqu'ils conseillent le capitaine dans la
navigation, les pilotes participent directement a l'exercice de ces taches de police et,
a ce titre, ils seraient des organes de l'Etat belge.
Les motifs invoques par la Cour d' Appel de Liege suscitent tout d'abord etonnement
par les theses jurisprudentielles considerant que les pilotes belges exerceraient, en
territoire hollandais, une autorite publique beige et que le pj.lotage de navires
etrangers par des pilotes belges sur l'Escaut occidental aux Pays-Bas serait regi par
la loi belge de 1967 sur le pilotage.
La premiere these est contraire aux principes fondamentaux du droit des gens, aux
travaux preparatoires et au texte du Traite de paix signe par la Belgique et les
Pays-Bas le 19 avril 1839 et aux lois internes des deux pays confiant la police a
d'autre corps ou d'autres agents que les pilotes belges.
La deuxieme these est contraire au Reglement sur l'Escaut (1843) concernant le
pilotage et la surveillance commune. 11 s'agit la d'une convention internationale
conclue entre les memes partenaires, en execution du Traite de paix de 1839,
specialement pour regler les questions precitees. Aux termes de I' article 14 de cette
convention, celle-d prime la loi des deux pays concernant le pilotage.
L'article 17 du Reglement concernant I'Escaut dispose qu'avant d'etre admis a bord
pour piloter le navire, Ie pilote doit etre engage par le capitaine. En cette matiere,
le capitaine represente et lie le proprietaire du navire. De ce fait, le pilote devient
le prepose de ce proprietaire.
L'auteur expose ensuite, sur base d'autres regles de droit egalement perdues de vue,
qu'a bord du navire, en drqit comme en fait, le pilote se trouve assujetti a l'autorite
eta la surveillance du capitaine, qui agit ici aussi comme representant du proprietaire
du navire. Selon ces regles, une fois encore, le pilote est a qualifier comme le prepose
du proprietaire.
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11 est clair des lors que le pilote et l'Etat ne sont pas des tiers a l'egard du proprietaire
du navire parce que ce proprietaire est le commettant du pilote. De ce fait, nous
nous trouvons en dehors du champ d'application de !'article 1384, alinea 3, du Code
civil.
Mais il y a plus. En eff(!t, il est de plus etrange que, ala requete d'un demandeur
etranger, la Cour de Cassation applique !'article 251 de Ia Loi maritime a une
collision entre deux navires sous pavillon etranger en territoire hollandais, alors que
la Belgique a ratifie le Traite international de 1910 pour !'unification de certaines
regles en matiere d'abordage. Ce Traite est expressement destine a regler les
abordages comportant pareils elements internationaux. 11 introduit a cette fin des
regles uniformes de D.I.P. en matiere de responsabilite pour abordage, ceci excluant
!'application du droit interne des Etats lies par le Traite.
En outre, le Traite en matiere d'abordage met a charge des navires impliques dans
un abordage une responsabilite reelle derogatoire, pour diverses raisons, au droit
commun, et essentiellement Iimitee. 11 s'agit sur ce point d'une limitation de
!'execution permettant au proprietaire du navire de s'exonerer de sa faute pour
l'abordage. Pour toutes ces raisons, !'application du droit commun se trouve
egalement exelue dans ce cas.
L'examen des traites ratifies, des lois et regles d'interpretation perdus de vue dans
!'affaire Universe Tankship, conduit des lors ala conclusion que le revirement de
Ia jurisprudence en matiere de responsabilite pour fautes du pilote est depourvu de
fondement juridique, voire contraire au droit.
En conclusion, !'auteur examine deux lois adoptees par le legislateur dans le souci
de mettre de l'ordre en cette matiere et propose deux theses susceptibles de motiver
la suppression de Ia responsabilite du pilote.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE WENDE IN DER RECHTSPRECHUNG HINSICHTLICH DER HAFTUNG FUR
DIE FEHLER DES LOTSEN IM LICHT EINIGER VERGESSENEN VERTRAGE
Am 10. November 1971 ist das liberianische Schiff ,Ore Prince" auf der niederliindischen Westerschelde mit dem russischen Schiff ,Bratslav" in Kollision geraten.
Beide Schiffe hatten einen belgischen Lotsen an Bord. Der Lotse des ,Ore Prince"
wurde von einem niederliindischen Gerichtshof fiir die Kollision strafrechtlich
gehaftet.
Die liberianische Gesellschaft UNIVERSE TANKSHIP COMPANY, lnhaber des ,Ore
Prince", machte beim biirgerlichen Gerichtshofin Briissel eine Forderung anhiingig,
die den belgischen Staat; aufgrund des Art. 1384, 3. Abschnitt, BOB, fiir den durch
den Fehler eines seiner Lotsen verursachten Schaden haften liiflt.
In erster Instanz wie in der Berufung wurde diese Forderung gemiil3 der seit jeher
etablierten Rechtsprechung abgelehnt: ,Der Lotse tritt nur als Berater des Kapitiins
auf und ist in dieser Funktion der Beauftragte des Kapitiins und der Reederei".
Mit einem Arrest vom 15. Dezember 1983 setzte das Oberlandesgericht der 140 Jahre
alten Rechtsprechung ein Ende.
Das Gericht erkliirte fiir Recht, daB der Kapitan iiber dem Lotsen keine Autoritiit
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hat und daB aus Art. 251 des Schiffahrtgesetzes nicht abgeleitet werden kann, daB
aufgrund der Art. 1382 und 1384 BOB der Schiffsinhaber Dritten gegeniiber keinen
RegreB hat.
Das Oberlandesgericht in Liittich entschied, daB der Staat durch die Lotsen auf den
Verkehr auf der Schelde eine polizeiliche Aufsicht ausiibe. Wahrend sie den Kapitan
bei der Navigation berieten, beteiligten sich die Lotsen unmittelbar an der Ausiibung
dieser polizeilichen Aufgaben und als solche seien sie Organe des belgischen Staates.
Die Verwunderung iiber die Motive des Oberlandesgerichtes in Liittich beginnt bei
den jurisprudentiellen Stellungen, die aussagen daB belgische Lotsen auf niederlandischem Gebiet belgische Staatsgewalt ausiibten und daB das Lotsen fremder Hochseeschiffe durch belgische Lotsen auf der niederlandischen Westerschelde vom
belgischen Lotsegesetz von 1967 beherrscht werde.
Es wird gezeigt, daB die erste Stellung den internationalen Grundprinzipien, der
Vorbereitung und dem Text des Friedensvertrags den Belgien und die Niederlande
am 19. April 1839 miteinander abgeschlossen haben, und den internen Gesetzen
beider Lander die andere Korps oder andere Beamte mit der polizeilichen Aufsicht
beauftragen, widerspricht.
Die zweite Stellung widerspricht dem Scheldereglement von 1843 hinsichtlich des
Lotsen und der gemeinsamen Aufsicht. Dies ist ein internationales Abkommen das
gerade im Hinblick auf obenerwahnte Angelegenheiten, in Ausfiihrung des Friedensvertrags von 1839 zwischen denselben Partnern abgeschlossen wurde. Art. 14
dieses Abkommens bestimmt, daB es vor dem Lotsegesetz beider Lander Vorrang
hat.
Art. 17 des Scheldereglements bestimmt, daB der Lotse vom Kapitan angeworben
werden muB, bevor er an Bord des Schiffes zugelassen wird urn es zu lotsen. Bei
dieser Anwerbung vertritt und verbindet der Kapitan den Schiffseigner. Der Lotse
wird dadurch zum Beauftragten des Schiffseigners.
Weiter wird aufgrund anderer ebenfalls iibersehenen Rechtsregeln gezeigt, daB der
Lotse an Bord des Schiffes sowohl im Rechte als in der Tatsache der Autoritat und
der Aufsicht des Kapitans, der dabei genauso als Vertreter des Schiffseigners
auftritt, unterliegt. Nach diesen Regeln ist der Lotse nochmals als Beauftragter des
Schiffseigners zu qualifizieren.
So wird es deutlich, daB der Lotse und der Staat dem Schiffseigner gegeniiber keine
Dritte sind, weil der Schiffseigner der Auftraggeber des Lotsen ist. Daraus ergibt
sich, daB wir uns auBerhalb des Geltungsbereichs des Art. 1384, 3. Abschnitt, BOB,
befinden.
Noch weitere Argumente konnen angefiihrt werden. Es ist namlich in hochstem
MaBe befremdend, daB das Kassationsgericht Art. 251 des Schiffahrtgesetzes auf
Wunsch eines fremden Klagers auf eine Kollision zwischen zwei Schiffen unter
fremder Fahne auf niederlandischem Hoheitsgebiet anwendet, wahrend Belgien das
internationale Abkommen von 1910 iiber die Vereinheitlichung gewisser Regeln
hinsichtlich Kollision ratifiziert hat.
Dieser Vertrag bezieht sich ausdriicklich auf die Regelung von Kollisionen mit
solchen internationalen Aspekten. Dazu fiihrt es einheitliche Regeln des internationalen Privatrechtes hinsichtlich Haftung fiir Kollision ein. Dadurch wird die Anwendung des internen Rechtes der Vertragsstaaten ausgeschlossen.
AuBerdem werden kraft dieses Kollisionabkommens von einer Kollision betroffene
Schiffe mit einer dinglichen Haftung die aus verschiedenen Grunden von der
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gemeinrechtlichen Haftung abweicht und diese im Grunde beschrankt, belastet. Es
handelt sich hier urn eine Einschrankung der Ausfiihrung wodurch sich der Schiffseigner von seiner Schuld an der Kollision befreit. Aus all diesen Grunden ist die
Anwendung des Gemeinrechtes in diesem Fall ausgeschlossen.
Die Uberpriifung ratifizierter Vertrage, der Gesetze und Interpretationsregeln die
in der Rechtssache mit Universe Tankship aus dem Auge verloren wurden, fiihrt
deshalb zur schluBfolgerung, daB die Wende in der Rechtsprechung hinsichtlich der
Haftung fiir die Fehler des Lotsen keine juristische Grundlage hat, so gar dem Recht
widerspricht.
SchlieBlich werden zwei Gesetze eingehend behandelt, die der Gesetzgeber erlassen
hat, urn Ordnung zu schaffen. Dabei werden zwei Stellungen angefiihrt urn die
Abschaffung der Haftbarkeit des Lotsen zu begriinden.

SUMMARY
THE REVERSAL OF THE ESTABLISHED CASE LAW IN RELATION TO LIABILITY
FOR THE ERRORS COMMITTED BY PILOTS, IN THE LIGHT
OF CERTAIN FORGOTTEN TREATIES
On 10/11/1971, the Liberian ship ,Ore Prince" collided on the river Westerschelde
(Netherlands) with the Russian vessel ,Bratslav". Both ships had a Belgian pilot
on board. The pilot of the ,Ore Prince" was held criminally liable for the collision
by a Netherlands court.
The Liberian UNIVERSE TANKSHIP COMPANY Incorporated, owner of the ,Ore
Prince'', brought an action before the District Court of Brussels in order to have
the Belgian State held liable, on the basis of Article 1384(3) of the Civil Code, for
the damage caused by the fault committed by one of its pilots.
This action was dismissed both at first instance and on appeal, on the basis of the
long-established case law which had laid down the principle that ,the pilot merely
acts as an advisor to the Master, and as such acts on the instructions of the Master
and his company".
By its decision of 15/12/1983, the Cour de Cassation ended this established line of
the case law, which had applied for 140 years.
The Court held that the Master had no authority over the pilot, and that Article
251 of the Law relating to Navigation at Sea cannot be interpreted as meaning that
the owner of the ship cannot claim against third parties under Articles 1382 and 1384
of the Civil Code.
The Liege Court of Appeal ruled that the State exercises police powers over the river
Schelde through its pilots. Although the latter advise the Master for navigational
questions, the pilots exercise direct police powers, and as such act as organs of the
Belgian state.
The grounds of judgment advanced by the Liege court have given rise to a good
deal of astonishment under several headings. First, the ruling that Belgian pilots
exercise public powers over Netherlands territory, and that the piloting of foreign
ships by Belgian pilots on the Westerschelde, located in the Netherlands, is governed
by the 1967 Belgian Law relating to Pilotage.
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The summarised paper demonstrates that this ruling infringes (a) the general principles of international Law, (b) the travaux preparatoires and the provisions of the
1839 Peace Treaty concluded between Belgium and the Netherlands, and (c) the
domestic legislation of both countries which confer police powers on other organs
or on officials other than Belgian pilots.
The second ruling given by the Court infringes the Scheidt Regulations of 1843
relating to Pilotage and General Supervision. This is an international agreement
concluded with the specific purpose of regulating the afore-mentioned issues
pursuing to the Peace Treaty of 1839 between the same countries. Article 14 of this
Agreement states that it takes precedence over the Law relating to Pilotage which
applies in either country.
Article 17 of the Scheidt Regulations stipulates that the pilot must be appointed by
the Master before he is allowed on board of the ship in order to pilot it. When the
pilot is appointed, the Master enters into a commitment on behalf of the owner of
the ship. As a result, the pilot acts under the instructions of the owner.
In addition, the paper points to other legal rules, which have also been lost from
view, and under which the pilot who operates on board is subject to the authority
and supervision of the Master, who, in so doing, also acts as the representative of
the shipowner. These rules also have the effect of qualifying the pilot as the Master's
agent.
It therefore becomes clear that neither the pilot nor the state are third parties in

relation to the shipowner, because the latter acts as principal to the pilot. As a result,
the liability involved here falls outside the scope of Article 1384(3) of the Civil Code.
This is not, however, the end of the matter. It is quite strange that the Cour de
Cassation should apply Article 251 of the Maritime law on the application of a
foreign person to a collision between two ships sailing under a foreign flag on
Netherlands territory, whereas Belgium ratified the international Treaty of 1910
relating to the harmonisation of certain rules on collisions.
This Treaty was expressly intended to regulate issues arising from collissions which
had these international elements. To this end, it laid down uniform rules of
international private law regarding liability for collisions. As a result, the domestic
law of the signatory states cannot be applied.
Moreover, under this Treaty relating to Collisions, the ships involved in a collision
are subject to rules on liability for damage to things which, for several reasons,
depart from the normal rules of tort liability, and which is, in essence, restricted
- in the sense of a restriction of the enforcement of the liability enabling the
shipowner to be released from the part in the liability for the collision. For all these
reasons, the ordinary rules of tort liability are also excluded from this area.
Therefore a close examination of those ratified treaties, statutes and rules of
interpretation which were ignored in the Universe Tankship case prompts the
conclusion that any reversal of the case law in relation to the liability for the mistakes
committed by the pilot has no legal basis, and is even contrary to the existing law.
Finally, attention is drawn to two laws which have been enacted in order to create
some systematic order in this area. To this end, two principal reasons are given to
justify the abolition of the pilot's liability.
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RESUMEN
EL CAMBIO DE LA JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD
POR NEGLIGENCIA DEL PAACTICO A LA LUZ DE ALGUNOS
TRATADOS CAlDOS EN EL OLVIDO
El 10 de noviembre de 1971, el buque liberiano ,Ore Prince" entr6 en abordaje
con el buque ruso ,Bratslav" en el Escalda occidental holandes. Los dos buques
tenian a un pnictico belga a bordo. Un tribunal holandes comprometi6la responsabilidad penal del pnictico del ,Ore Prince" por el abordaje.
La compafiia liberiana UNIVERSE TANKSHIP COMPANY Incorporated, propietaria
del ,Ore Prince", inici6 una demanda ante el tribunal civil de Bruselas para
comprometer Ia responsabilidad del Estado belga - en virtud del articulo 1384,
tercer parrafo, del C6digo civil helga - por Ia averia causada por el fallo de uno
de sus practicos.
Tanto en primera instancia como en apelaci6n, esa demanda fue desestimada,
conforme a una jurisprudencia constante: ,El practico s6lo actua como consejero
del capitan y, en esa funci6n, es una persona contratada por el capitan y la compafiia
naviera".
Con una sentencia del 15 de diciembre de 1983, el Tribunal Supremo belga puso
fin a esta vieja jurisprudencia de 140 afios.
El Tribunal Supremo declar6 como de derecho que el capitan no tiene autoridad
sobre el practico y que el articulo 251 de Ia Ley maritima no permite deducir que
ef propietario del buque no tiene derecho a reclamar contra terceros en virtud de
los articulos 1382 y 1384 del C6digo civil.
El Tribunal de Apelaci6n de Lieja decidi6 que, por medio de los practicos, el Estado
ejerce una vigilancia policial sobre el trafico sobre el Escalda. Aconsejandole al
capitan en la navegaci6n, los practicos participan directamente en el ejercicio de
estas funciones policiales y de tal manera serian 6rganos del Estado belga.
La extrafieza de los motivos del Tribunal de Apelaci6n de Lieja empieza con las tesis
de la jurisprudencia que implican que los practicos bel gas sobre el territorio holandes
ejercieran autoridad publica helga y que el practicaje de buques maritimos extranjeros por practicos belgas sobre el Escalda occidental holandes fuera regido por la
Ley belga del practicaje de 1967.
Se demuestra que la primera tesis es contraria a principios del derecho internacional
publico, a los preliminares y al texto del Tratado de Paz que concluyeron Belgica
y los Paises Bajos entre ellos el 19 de abril de 1839 y a las !eyes nacionales de los
dos paises que encargan la policia a otros cuerpos o a otros funcionarios que los
practicos belgas.
La segunda tesis es contraria al reglamento del Escalda de 1843 acerca del practicaje
y de la vigilancia comun. Esta es una convenci6n internacional que se concluy6 entre
las mismas partes, especialmente para reglamentar las cuestiones antedichas, en
ejecuci6n del Tratado de Paz de 1839. El articulo 14 de esa convenci6n estipula que
esta tiene prioridad sobre Ia ley del practicaje de los dos paises.
El articulo 17 del reglamento del Escalda estipula que el practico tiene que ser
contratado por el capitan antes de que sea admitido a bordo del buque para
pilotarlo. En esa contrataci6n, el capitan representa y compromete al propietario
del buque. De esta manera, el practico se convierte en una persona contratada por
el propietario del buque.
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Ademas, en base a otras normas juridicas, que tambien se perdieron de vista, se
demuestra que, a bordo del buque, el practico esta sometido, tanto judicialmente
como de hecho, a Ia autoridad y a Ia vigilancia del capitan, quien actua igualmente
como representante del propietario del buque. Segun estas reglas, una vez mas, hay
que calificar al practico de persona contratada por el propietario del buque.
Asi, se hace evidente que el practico y el Estado no son terceros frente al propietario
del buque, porque es el propietario quien contrata al practico. Esto tiene como
consecuencia que nos encontramos fuera del ambito de aplicacion del articulo 1384,
tercer parrafo, C.c.
Pero hay mas. Es particularmente extrafio que, a instancias de un demandante
extranjero, el Tribunal Supremo aplica el articulo 251 de Ia Ley maritima a un
abordaje entre dos buques bajo pabellon extranjero sobre el territorio holandes,
mientras que Belgica ratifico el tratado internacional de 1910 para la unificacion
de algunas reglas acerca de abordajes.
Este tratado esta explicitamente destinado para regular abordajes con tales componentes internacionales. Para eso, introduce reglas uniformes de derecho internacional privado acerca de responsabilidad de abordajes. Por eso, esta excluida la
aplicacion del derecho nacional de los Estados contratantes.
Ademas, en virtud de ese Tratado sobre los abordajes, gravita sobre los buques
implicados en un abordaje, una responsabilidad real que, por distintas razones, se
aparta de la responsabilidad de derecho comun y que, en el fondo, esta limitada.
Se trata ademas de una limitacion de la ejecucion que le permite al propietario del
buque liberarse de su culpabilidad por el abordaje. Por todas esas razones, tambien
se excluye la aplicacion del derecho comun en este caso.
El examen de tratados ratificados, de leyes y de reglas de interpretacion que se
perdieron de vista en la causa de la Universe Tankship Company, lleva por
consiguiente a la conclusion de que el cambio de la jurisprudencia respecto a la
responsabilidad por negligencia del practico no tiene base juridica, que incluso es
contrario al derecho.
Finalmente, se abordan mas de cerca dos leyes promulgadas por ellegislador para
poner en orden los asuntos. Para eso, se formulan dos tesis para motivar la
anulacion de la responsabilidad del practico.
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