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Voorwoord 

Mijn interesse in de maritieme sector werd reeds vroeg in mijn rechtenopleiding gewekt. In mijn 

Master rechten volgde ik al enkele vakken die betrekking hebben op het maritiem gebeuren. Het 

volgen van de Master na Master opleiding maritieme wetenschappen was dan ook een logische 

keuze. Het was een zeer boeiend jaar waarin ik veel heb bijgeleerd. Deze masterproef is het sluitstuk 

van deze interessante opleiding.  

 

Hierbij wil ik ook de kans aangrijpen om professor Somers te bedanken voor alle kennis die hij me 

heeft bijgebracht. Verder wens ik ook meneer Willaert te bedanken voor zijn hulp en ondersteuning 

bij het schrijven van deze thesis. Tot slot wens ik ook mijn ouders te bedanken voor hun 

onvoorwaardelijke steun tijdens mijn studies. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

 

Dan rest mij nu enkel nog de lezer veel leesgenot toe te wensen bij het lezen van deze thesis.  
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Inleiding 

Wanneer een schip zich op zee in nood bevindt, is het van het grootste belang dat de noodsituatie zo 

snel mogelijk verholpen wordt. De problematiek van schepen in nood heeft immers een grote 

invloed op de scheepvaart. Daarom is het van belang dat een schip in nood toegang kan krijgen tot 

een toevluchtshaven. Maar bestaat er een dergelijk recht? In de tijd van de Romeinen bestonden er 

al regels met betrekking tot de specifieke status van schepen die gedwongen werden een haven 

binnen te varen ten gevolge van een noodgeval.1 Deze regels kunnen gezien worden als de 

voorlopers van ons hedendaags recht met betrekking tot schepen in nood. Het recht inzake schepen 

in nood zoals het vandaag bestaat heeft zich ontwikkeld op basis van statenpraktijk, rechtspraak en 

verdragsrecht over de voorbije 200 jaar.2 

Vooraleer de specifieke situatie rond schepen in nood en toevluchtshavens besproken wordt is het 

belangrijk te weten of er een algemeen recht van toegang bestaat voor een schip tot een haven. 

Eerst en vooral is het dus belangrijk om te onderzoeken of er in het internationaal (gewoonte)recht 

een recht bestaat voor schepen om een haven binnen te varen. Indien schepen niet beschikken over 

een absoluut recht om een haven binnen te varen, dienen we na te gaan of er eventueel geen 

uitzondering bestaat voor schepen die zich in nood bevinden. Als schepen niet toegelaten worden tot 

een haven, waar eventuele herstellingen aan het schip kunnen uitgevoerd worden, ontstaat er 

immers mogelijk een bedreiging voor het milieu en voor de mensheid in het algemeen. Dit is nefast 

voor de internationale handel. In het verleden hebben zich op die manier al verschillende 

scheepsrampen voorgedaan, met soms een catastrofale afloop tot gevolg. Indien een schip 

daarentegen wel de toelating krijgt om een haven binnen te varen om daar eventuele 

herstellingswerken te laten uitvoeren, duikt er een probleem van aansprakelijkheid op. De vraag stelt 

zich dan wie de ontstane schade dient te vergoeden. Deze thesis analyseert de huidige regelgeving 

en brengt de hiaten in de regelgeving aan het licht, maar probeert hiervoor wel een aantal 

oplossingen aan te reiken.  

In hoofdstuk één wordt gepoogd een overzicht te geven van wat de aanleiding is tot het uitvaardigen 

van wetgeving in verband met schepen in nood op zee. De grootste scheepsrampen komen daarbij 

aan bod. Vervolgens wordt er in hoofdstuk twee dieper ingegaan op het specifieke probleem van 

schepen in nood. In afdeling één wordt eerst nagegaan of er algemeen een recht bestaat voor 

schepen om een haven binnen te varen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

                                                           
1
 E. VAN HOOYDONK, The Law ends where the port area begins: on the anomalies of port law, Antwerpen, 

2
 A. CHIRCOP, “Ships in distress, environmental threats to coastal states, and places of reguge: New directions 

for an Acien Regime?”, 33 Ocean development & international law, 207-226. 
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binnenzeehavens en zeehavens. Vervolgens zal er in het bijzonder gekeken worden of er een 

specifiek recht van toegang bestaat voor schepen op zee die in nood verkeren. Afdeling één geeft 

een antwoord op de vraag of kuststaten überhaupt mogen weigeren een schip (in nood) hun haven 

te laten binnenvaren. Vervolgens wordt gepoogd om op drie niveaus- internationaal, Europees en 

nationaal- een overzicht te geven van de al dan niet bindende bepalingen die betrekking hebben op 

schepen in nood. In afdeling twee komen de internationale bepalingen aan bod. Hierbij worden de 

Zeerechtconferenties, het Internationaal Zeerechtverdrag, het Internationaal Verdrag inzake 

hulpverlening en MARPOL besproken als bindende bepalingen. Er wordt ook ingegaan op de niet- 

bindende IMO richtlijnen en het reeds door CMI geleverde werk met betrekking tot dit onderwerp.  

Afdeling drie focust op Europese normen. Afdeling vier behandelt de bepalingen op nationaal vlak. 

Tot slot worden in afdeling vijf de verschillende belanghebbende partijen in het geval een schip in 

nood verkeert besproken. In hoofdstuk drie wordt de aansprakelijkheidsregeling besproken wanneer 

door een schip in nood schade veroorzaakt wordt. Dit hoofdstuk biedt een antwoord op de vraag wie 

de schade moet vergoeden wanneer een schip in nood door een toevluchtshaven binnen te varen 

schade veroorzaakt. Hierbij wordt opnieuw een overzicht gegeven van de aansprakelijkheidsregels 

op de drie niveaus, namelijk het internationaal, het Europees en het nationaal niveau. In hoofdstuk 

vier wordt de gehele huidige toepasselijke regelgeving kritisch geanalyseerd. Er worden daarbij een 

aantal mogelijke oplossingen aangereikt. In het besluit wordt tot slot de gehele problematiek rond 

schepen in nood en de toepasselijke regelgeving daaromtrent op een beknopte wijze samengevat.  
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Hoofdstuk  1: Aanleiding tot het uitvaardigen van wetgeving inzake 

schepen in nood op zee 

In dit- eerder kleine- hoofdstuk wordt onderzocht welke gebeurtenissen ertoe geleid hebben dat de 

problematiek van schepen in nood en toevluchtsoorden zo brandend actueel geworden is. Hoewel 

de vraag of er voor schepen in nood een (gewoonterechtelijk) recht bestaat om hun toevlucht te 

zoeken in een haven of in veilige wateren in het zee- en internationaal recht geen recentelijk 

probleem is, valt het op dat sinds het begin van de 20ste eeuw er een verandering gekomen is in het 

gedrag van staten. Een aantal scheepsrampen hebben immers aan het licht gebracht dat staten niet 

langer geneigd zijn een schip in nood altijd toegang te verlenen tot een toevluchtsoord. Op deze 

scheepsrampen wordt hier dieper ingegaan. 

Afdeling 1: Een aantal gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen 

Aanvankelijk was er in verband met schepen in nood op zee bijna geen wetgeving. Zowel de ramp 

met de Erika, de Castor, de Prestige,… hebben de lacune in de wetgeving in verband met 

toevluchtsoorden voor schepen in nood op een pijnlijke wijze aan het licht gebracht. 

Het schip Erika zonk ten gevolge van slechte weersomstandigheden in december 1999 in de baai van 

Biskaje. Dit leidde tot een milieuramp met zware socio-economische gevolgen voor de plaatselijke 

Franse kuststaten. Dit incident deed de vraag rijzen of de lokale Franse havenautoriteiten de Erika de 

toelating tot een toevluchtshaven wel hadden moeten ontzeggen. De ramp met de Castor is een 

ander verhaal. De Castor was een tanker volledig beladen met benzine. Het schip diende hulp te 

krijgen omwille van slechte weersomstandigheden. De hulpverleners werden echter geweigerd tot 

veiligere wateren om de lading te ontladen en om herstellingswerken uit te voeren. De scheepsramp 

met de Prestige vond plaats in november 2002 voor de Spaanse kust. De Prestige was een olietanker, 

die voer onder de vlag van de Bahama’s, met een draagvermogen van 81.589 ton. Zowel de Spaanse 

als de Portugese autoriteiten weigerden de tanker een haven te laten binnenvaren. Het schip werd 

daarentegen nog verder de Atlantische Oceaan opgetrokken. Hierdoor brak het schip in tweeën en 

verging het op 19 november 2002. Door het vergaan van dit reusachtige schip kwam op dat ogenblik 

minstens 11 000 ton ruwe olie in de Atlantische Oceaan terecht. Het zinken van de Prestige op volle 

zee is een pijnlijk voorbeeld van het not in my backyard principe. Doordat Spanje weigerde het schip 

een toevluchtshaven te verschaffen diende de Prestige noodgedwongen op zee te blijven. Het olielek 

had nochtans verstrekkende gevolgen, niet enkel voor de natuur maar ook voor de economie. Ook 

op legislatief vlak had deze ramp iets in gang gezet.3  

 

                                                           
3
 V. FRANK, “Consequences of the Prestige sinking for European and International law”, IJMCL 2005, afl. 1, 1-64. 
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Een gezamenlijk persbericht van Intertanko4 en BIMCO5 vat het incident op een geschikte manier 

samen: 

“The Prestige incident highlights the concerns of shipowners surrounding coastal states’ continued 
reluctance to admit ships into ports of refuge. When ships are not granted such refuge, the potential 
for a serious incident is frequently increased and the safety of the crew jeopardised. The emergency 
transfer of cargo and other measures to aid the stricken vessel may be similarly hindered with a 
consequent increased threat to the environment.”6 

Het weigeren van schepen in nood toegang te verlenen tot een haven is evenwel niet enkel een 

recent probleem. Kasoulides7 geeft een overzicht van een verscheidenheid aan ongelukken waar 

eventueel vervuilende schepen de toegang tot het binnenlopen van een toevluchtshaven geweigerd 

werd. Er worden eveneens een aantal (in essentie niet echt succesvolle) mogelijkheden om de 

toegang van schepen in nood tot havens te reguleren geschetst, op internationaal en regionaal 

niveau in de jaren 1970 en 1980. 

Op 20 november 2007 werden de USS Patriot en de USS Guardian – twee mijnenvegers van de 

zeemacht van de Verenigde Staten- toegang geweigerd om aan te meren in de haven van Hong 

Kong.8 De schepen waren in een storm terecht gekomen en hadden bijna geen brandstof meer aan 

boord.9 Doordat de Chinese autoriteiten hun noodoproep weigerden werden ze gedwongen op zee 

te blijven. Onverminderd het feit dat de twee schepen de storm veilig overleefden is dit incident een 

van de zovele voorbeelden waarin schepen in nood de toevlucht tot een haven ontzegd worden.  

Ook recenter hebben er zich nog een reeks incidenten voorgedaan waarin de toegang tot een 

toevluchtshaven aan de orde was, onder andere met de schepen MSC Flaminia en Maritime Maisie. 

De MSC Flaminia was een klein containerschip dat voer onder Duitse vlag met een capaciteit van 

6732 TEU. Op 14 juli 2012 tijdens een reis van Charleston (USA) naar Antwerpen kreeg het schip te 

maken met moeilijkheden in de Atlantische oceaan. Het vervoerde op dat ogenblik 2876 TEU, 

waaronder enkele containers die gevaarlijke goederen bevatten. Duizend zeemijl ten westen van 

Cornwall (UK) brak er brand uit aan boord van het schip. Toen men het schip wou blussen leidde dit 

tot een explosie. Ondanks het voortdurende overleg met de autoriteiten van verschillende kuststaten 

kreeg het schip pas op 17 augustus de toelating om een Duitse haven binnen te varen. Tot die tijd 

                                                           
4
 The International Association of Independent Tanker Owners.  

5
 Baltic and International Maritime Council. 

6
 Gemeenschappelijk standpunt van Intertanko en BIMCO van 22 november 2002 geciteerd in shipowners 

demand global action on places of refuge, Lloyd’s List, 2003. 
7
 G.C. KASOULIDES, “Vessels in distress: ‘Safe havens’ for crippled tankers”, 11 Marine policy, 1987, 184-195. 

8
 R. KOMAIKO, “China’s Decision to Deny U.S. Ships from Port of Hong Kong”, Power and Interest News Report, 

http://www.worldsecuritynetwork.com/China-United-States/Komaiko-Richard-2/Chinas-Decision-to-Deny-
U.S.-Ships-from-Port-of-Hong-Kong (geraadpleegd op 23 juli 2014). 
9
 Ibid. 

http://www.worldsecuritynetwork.com/China-United-States/Komaiko-Richard-2/Chinas-Decision-to-Deny-U.S.-Ships-from-Port-of-Hong-Kong
http://www.worldsecuritynetwork.com/China-United-States/Komaiko-Richard-2/Chinas-Decision-to-Deny-U.S.-Ships-from-Port-of-Hong-Kong
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had het van geen enkele kuststaat toelating gekregen om hun territoriaal water binnen te varen.10 

Het schip kon uiteindelijk een haven binnenvaren die voorheen reeds als toevluchtshaven was 

aangeduid.11 Na een aanvaring tussen de Maritime Maisie -een tanker met 30 000 ton chemisch 

ontvlambaar materiaal aan boord- en een carcarrier in Zuid-Korea vatte ook de Maritime Maisie 

vuur. Japan en Zuid-Korea weigerden het schip de toegang tot hun havens, zelfs toen het schip op 

punt stond te breken.12 Zelfs indien er een groot gevaar voor het milieu dreigt, worden schepen niet 

altijd toegelaten tot veilige wateren, zelfs indien dit ergere problemen zou kunnen voorkomen. 

Afdeling 2: Conclusie 

Dat het weigeren van toegang aan een schip in nood tot een toevluchtsoord kan leiden tot 

verschrikkelijke gevolgen getuigen een aantal recente scheepsrampen. Zowel de ramp met de Erika, 

de Castor en de Prestige veroorzaakten een heuse milieuramp. Toch valt het op dat staten steeds 

vaker schepen in nood de toegang tot een haven weigeren, met alle gevolgen van dien. In het 

volgende hoofdstuk wordt nagegaan hoe de situatie op legislatief vlak nu juist in elkaar zit. 

  

                                                           
10

 F. VAN ZOELEN en A.P. MORRISON, Places of refuge- learning from the MSC Flaminia, 
http://www.porttechnology.org/images/uploads/technical_papers/Places_of_refuge.pdf (geraadpleegd op 30 
april 2014).  
11

 Op basis van het Erika II.en Erika III pakket moeten Europese staten toevluchtshavens aanduiden  
12

 M. SCHULER, Maritime Maisie chemical tanker in danger of breaking-up, http://gcaptain.com/maritime-
maisie-chemical-tanker-in-danger-of-breaking-up/ (geraadpleegd op 30 april 2014) . 

http://www.porttechnology.org/images/uploads/technical_papers/Places_of_refuge.pdf
http://gcaptain.com/maritime-maisie-chemical-tanker-in-danger-of-breaking-up/
http://gcaptain.com/maritime-maisie-chemical-tanker-in-danger-of-breaking-up/
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Hoofdstuk 2: Schepen in nood 

In dit hoofdstuk wordt de problematiek van schepen in nood uitgeklaard. In afdeling één komt het 

recht van toegang tot een haven aan bod. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

binnenzeehavens en zeehavens. Er wordt daarbij onderzocht of er een algemeen recht van toegang 

bestaat voor een schip tot een haven en meer in het bijzonder of dit recht bestaat voor schepen in 

nood. In afdeling twee, drie en vier wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in 

het internationaal recht. Daarbij worden zowel bindende als niet bindende bepalingen besproken op 

internationaal, Europees en nationaal vlak. Tot slot wordt in afdeling vijf besproken wie de 

belanghebbende partijen zijn bij een schip in nood- situatie. 

Afdeling 1: Recht van toegang tot een haven 

Nadat een schip een lange zeereis achter de rug heeft is het belangrijk dat het schip toegang krijgt tot 

een haven. Zeker indien een schip zich in nood bevindt op zee en dus blootstaat aan de gevaren van 

de zee, is het belangrijk te weten of er al dan niet een toegangsrecht bestaat voor het schip om een 

haven binnen te varen. Hierbij is het belangrijk om na te gaan over welk soort haven het gaat. Er 

bestaan binnenzeehavens en zeehavens. Op elk van deze havens is er andere wetgeving van 

toepassing. 

A. Binnenzeehavens 

 Binnenzeehavens zijn havens die in het binnenland gelegen zijn aan een natuurlijke of kunstmatige 

waterweg die in verbinding staat met de zee. 13  In dit geval zal het wettelijk regime van de waterweg 

beslissend zijn.14 Indien deze waterweg een internationale rivier is, is het mogelijk dat er een 

conventioneel regime hieromtrent is uitgewerkt. Met betrekking tot de Schelde,15 de Rijn, … is een 

dergelijk conventioneel regime uitgewerkt en werd het principe van vrijheid van scheepvaart 

aanvaard. Indien er geen specifiek regime voorhanden is moeten we nagaan of de oeverstaat 

verdragspartij is bij het Internationaal Waterwegenstatuut van Barcelona van 20 april 1921. Artikel 3 

van dit verdrag bevat een principieel verbod op discriminatie op basis van de vlag en stelt dat de 

vaart op de onderworpen waterwegen vrij moet zijn. Hieruit volgt dat de toegang tot de 

binnenhavens vrij moet zijn. Het vrije recht van toegang geldt dus enkel voor de binnenhavens van 

staten die partij zijn bij het Internationaal Waterwegenstatuut en als de waterweg een internationaal 

karakter heeft.  

                                                           
13

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 35. 
14

 E. SOMERS, “Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress” in M. FAURE en H. 
LIXIN, Marine Pollution in China, US and Europe, Alphen aan den rijn, Kluwer law, 2010, (41) 42.  
15

 Vredesverdrag (Scheidingsverdrag) tussen België en Nederland, Londen, 19 april 1839, Moniteur Belge, 21 
juni 1839 en Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, N° 26. 
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Indien de waterweg geen internationaal karakter heeft of wanneer de staat geen partij is bij het 

Internationaal Waterwegenstatuut is enkel het intern recht van de staat van toepassing. De toegang 

tot de haven is dan onderworpen aan de soevereiniteit van de staat. In dit geval kan het dus zijn dat 

er geen recht van vrije toegang bestaat. Het Internationaal Havenstatuut van 1923, dat van 

toepassing is op zeehavens16, is ook van toepassing op binnenzeehavens. Verder lijkt ook het 

Zeerechtverdrag geen afzonderlijk regime te bedingen voor de toegang tot havens gelegen in de 

binnenwateren in internationale zeestraten.17 In dit geval is het de staat zelf die beslist of een schip 

toegang krijgt tot een haven. 

B. Zeehavens 

Het Internationaal Havenstatuut, opgenomen in het Verdrag van Genève van 9 december 1923, 

definieert zeehavens als “havens die regelmatig door zeeschepen worden bezocht en voor de 

buitenlandse handel dienen”.18 Niet elke haven kan dus zomaar beschouwd worden als een 

zeehaven. Oorlogs- en vissershavens vallen buiten de toepassing van het Statuut. Ook havens waar 

geen zeeschepen aanleggen, of havens die enkel voor binnenlands vervoer worden gebruikt vallen 

niet onder het Statuut.19 Havens die slechts tijdelijk niet door zeeschepen kunnen worden 

aangedaan, zoals bijvoorbeeld niet-ijsvrije havens, zullen door de vereiste dat de haven regelmatig 

moet worden bezocht eveneens niet onder het Statuut vallen.  Het staat buiten kijf dat het 

internationaal havenstatuut geen recht van toegang tot zeehavens invoerde in het internationaal 

zeerecht.20 Op grond van het internationaal zeerecht vallen havens binnen de interne wateren van 

een kuststaat. De interne wateren worden hierbij beschouwd als grondgebied van de kuststaat. De 

interne wateren liggen langs de landzijde van de basislijn, vanwaar de territoriale zee wordt 

gemeten. In de interne wateren heeft de kuststaat volledige soevereiniteit. Zij kan volledig vrij de 

daar toepasselijke wetgeving bepalen.21 Met betrekking tot kustzeehavens bestaat er dus geen 

absoluut recht van toegang op grond van het Internationaal Havenstatuut. Het Statuut stelt dat op 

basis van de soevereiniteit van de staat deze volledig autonoom kan beslissen of een schip al dan niet 

toegang zal verleend worden tot de haven. Verder is toegang tot een haven onderworpen aan het 

wederkerigheidsprincipe. Tot zolang er geen wederkerigheid is overeengekomen kunnen de 

                                                           
16

 Zie infra: B. Zeehavens. 
17

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 36. 
18

 Verdrag van Genève, 9 december 1923. 
19

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 34. 
20

 S. HONGJUN en H. LIXIN, Maritime Pollution Liability and Policy: Chine, Europe and the US, Alphen aan den 
Rijn, Kluwer Law International, 2010, 43.  
21

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 34. 
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voordelen van het Internationaal Havenstatuut niet worden ingeroepen.22 Het statuut regelt de 

voorwaarden tot toegang met het oog op een gelijke behandeling van alle buitenlandse schepen in 

een haven.23  

Onder het internationaal recht wordt het recht van staten om de toegang tot hun havens te regelen 

erkend in artikel 2 van het Zeerechtverdrag. Dit artikel stelt dat de soevereiniteit van een kuststaat 

zich uitstrekt voorbij het territorium van de staat en de interne wateren tot een aangrenzend gebied 

in zee, de territoriale zee.  

Niettegenstaande dat de kuststaat dus wel degelijk soevereine beslissingsmacht heeft besliste het 

arbitrair tribunaal in de Aramco case van 1958 het volgende: 

“Gebaseerd op een principe van internationaal publiek recht dienen de havens van elke staat open te 
staan voor buitenlandse commerciële schepen en kunnen zij enkel gesloten worden als de vitale 
belangen van de staat dit vereisen”.24 

In de rechtsleer wordt geponeerd dat dit duidelijk een foutieve beslissing is, die zeker 

gewoonterechtelijk niet kan worden gestaafd.25 Aan deze beslissing kan dus worden voorbijgegaan. 

We kunnen dus concluderen dat het de haven- of kuststaat vrij staat te bepalen of een schip al dan 

niet toegang zal krijgen tot een haven. Pas in het geval wederkerigheid tussen staten aanwezig is dat 

de bepalingen van het Internationaal havenstatuut van toepassing zullen zijn. 

Gedurende eeuwen was het wel zo dat wanneer een schip in nood verkeerde, aan dat schip in nood 

de toegang werd verleend om een haven binnen te varen.26 Indien de situatie veroorzaakt was door 

force majeure of door een noodsituatie was deze toegang nodig voor de veiligheid van het schip of 

van zijn bemanning. Het is algemeen aanvaard dat er in de 19e en het begin van de 20ste eeuw een 

gewoonterechtelijke basis bestond om schepen in nood toe te laten tot zeehavens.27 In die periode 

bestond er voor schepen in nood op basis van het gewoonterecht dus wel degelijk een recht van 

toegang tot een haven. Het valt echter te betwijfelen of deze algemene gewoonterechtelijke regel nu 

nog steeds bestaat. Niettegenstaande dat een groot aantal auteurs beweert dat een dergelijke regel 

                                                           
22

 E. SOMERS “Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress” in M. FAURE, H., 
LIXIN en S. HONGJUN, Maritime Pollution Liability and Policy: Chine, Europe and the US, Alphen aan den Rijn, 
Kluwer Law International, 2010, 43. 
23

 Ibid. 
24

 Saoudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Aramco), 23 augustus 1958, 27 I.L.R. 1963, 212 (dictum); 
A.V. LOWE, “The Right of Entry into Maritime Ports of International Law”, San Diego Law Review 1977, 598-600.  
25

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 36. 
26 C.F. MURRAY, “Any Port in a Storm? The Right of Entry for Reasons of Force Majeure or Distress in the Wake 

of the Erika and the Castor”, 63 Ohio St. L.J. 2002, (1465) 1466. 
27

 A. CHIRCOP, “The Customary Law of Refuge for Ships in Distress” in A. CHIRCOP en O. LINDEN, Places of 
Refuge for ships: Emerging Environmental Concerns of a Maritime Custom, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
2006, 163-229; H. RINGBOM, “You’re welcome but… Places of refuge and environmental liability and  
compensation, with particular reference to the EU”, CMI Yearbook 2004, 209. 



9 
 

nog steeds bestaat, bestaan er geen argumenten de iure om dit te ondersteunen.28 Het gegeven dat 

auteurs elkaar herhalen is geen afdoende bewijs hiervan. Evenmin bestaan er uitspraken van 

nationale rechters of ad hoc tribunalen hierover.29 Verder beweren sommige auteurs dat de partijen 

bij het Verdrag van Genève ervan overtuigd waren dat er een recht van toegang bestond voor 

schepen in nood en dat dit recht zelfs evident  was. Bijgevolg zouden zij het niet nodig geacht hebben 

een dergelijk recht op te nemen in de Conventie zelf. Nochtans bestaat er geen enkel bewijs dat dit 

de opinie was van de meerderheid van alle delegaties.30 Aan de bewering dat het de bedoeling was 

van de partijen om een recht van toegang voor schepen in nood te creëren kan dus worden 

voorbijgegaan. Een beperking van soevereiniteit , inclusief toegang tot de interne wateren en tot 

havens, kan immers niet worden verondersteld.31 Ook in het beleid van de European Seaports 

Organization (ESPO) -een organisatie die de havenautoriteiten, de havenverenigingen en 

havenadministraties van de zeehavens van de lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen 

vertegenwoordigt- met betrekking tot de beslissing van een haven om een schip in nood te 

aanvaarden kan het principe van volledige soevereiniteit worden teruggevonden.32 Uit het gebruik 

van het woord “aanvaarden” blijkt immers dat ESPO gelooft dat havens een keuze zouden moeten 

hebben om een schip te aanvaarden of te weigeren.33  

In de Verenigde Staten bestaat er een specifieke norm die de situatie van toegang regelt. In de Third 

restatement of the Foreign Relations Law of the United States staat: “In het algemeen staan 

maritieme havens open voor buitenlandse schepen op basis van wederkerigheid. De kuststaten 

kunnen de toegang tijdelijk opschorten in uitzonderlijke omstandigheden voor dwingende 

redenen.”34 Uit deze bepaling zou geconcludeerd kunnen worden dat enkel in uitzonderlijke 

omstandigheden en om dwingende redenen havens schepen de toegang tot hun haven kunnen 

ontzeggen.  Los van enkele uitspraken is er evenwel weinig actuele steun te vinden voor het bredere 

statement dat havens enkel gesloten kunnen worden omwille van vitale belangen of omwille van 

                                                           
28

 E. SOMERS, “Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress” in M. FAURE, H. 
LIXIN en S. HONGJUN, Marine Pollution in China, US and Europe, chapter three, 2010, Kluwer law, (41) 46. 
29

 E. SOMERS, “Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress” in M. FAURE, H. 
LIXIN en S. HONGJUN, Marine Pollution in China, US and Europe, chapter three, 2010, Kluwer law, (41) 47. 
30

 E. VAN HOOYDONK, “Some Remarks on Financial Securities Imposed by Public Authorities on Casualty Ships as 
a Condition for Entry into Ports” in M. HUYBRECHTS, E. VAN HOOYDONK en C. DIERYCK, Marine Insurance at the 
Turn of the Millenium, Antwerpen, Intersentia, 2000, 127. 
31

 E. SOMERS, “Marine Pollution and the Right of Entry in Maritime Ports for Ships in Distress” in M. FAURE, H. 
LIXIN en S. HONGJUN, Marine Pollution in China, US and Europe, chapter three, Kluwer law, 2010 (41) 45. 
32

 L.E. WHITEHEAD, “No port in a storm- A review of recent history and legal concepts resulting in the extinction 
of ports of refuge”, 58 Naval L. Rev. 2009, (65) 84. 
33

 Ibid. 
34

 Restatement (third) of foreign relations law, § 512cmt. C (1987). 
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dwingende redenen als fundamenteel beginsel van internationaal gewoonterecht.35 De Verenigde 

Staten hebben immers geen “open arms” beleid voor ongeplande bezoeken door schepen in nood.36 

Indien een schip in nood staatsloos is, vaart onder de vlag van een goedkope vlaggenstaat of 

geregistreerd is in een vlagstaat waarmee de Verenigde Staten twijfelachtige relaties onderhoudt, 

kan het schip het recht van toegang ontzegd worden om veiligheidsredenen.37 Wanneer een schip 

recent heeft aangelegd in een land waarmee de Verenigde Staten een povere relatie heeft, kunnen 

veiligheidsmaatregelen het aanvaarden van een schip in een nationale haven uitsluiten.38 Toch 

worden ook in de Verenigde Staten noodplannen opgemaakt om, afhankelijk van de specifieke 

situatie, schepen in nood eventueel toch toe te laten tot een toevluchtshaven indien het gezien de 

omstandigheden niet anders kan.39 

Een toevluchtshaven voor een schip in nood hoeft evenwel niet altijd effectief een haven te zijn. 

Indien een schip zich in een storm bevindt is het soms al voldoende om zich naar kalmer water te 

begeven, bijvoorbeeld naar een rustige baai. De verwijzing naar “sheltered waters” voor een schip in 

nood verschaft de havens een mogelijkheid om te argumenteren dat schepen in nood niet 

toegelaten moeten worden in een haven indien het voor anker gaan op een andere plaats hetzelfde 

doel verwezenlijkt.40  

  

                                                           
35

 W.D. BAUMGARTNER en J.T. OLIVER, “Conditions on Entry of Foreign-flag vessels into US Ports to Promote 
Maritime Security”, 84 Int’l L. Stud. Ser. US Naval War Col. 2008, 33-84. 
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 L.E. WHITEHEAD, “No port in a storm- A review of recent history and legal concepts resulting in the extinction 
of ports of refuge”, 58 Naval L. Rev. 2009, (65) 74. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid. 
39

 E. FAUROT-DANIELS en K. DIETRICH, “Potential Places of Refuge for Ships in Distress- The California Approach to 

Developing Data Capture and Decision-Making Processes”, International Oil Spill Conference 2008, American Petroleum 
Institute, 1067-1070. 
40

 L.E. WHITEHEAD, “No port in a storm- A review of recent history and legal concepts resulting in the extinction 
of ports of refuge”, 58 Naval L. Rev. 2009, (65) 85. 
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Afdeling 2: Verwezenlijkingen op internationaal vlak 

Aangezien schepen in nood zich over de hele wereld kunnen bevinden is het nodig dat de hoofdlijnen 

inzake toevluchtshaven internationaal worden vastgelegd. Hierbij doet de vraag zich voor of er onder 

internationaal recht een verplichting bestaat om een schip onderdak te verlenen wanneer het in 

nood verkeert of beschadigd is. De belangrijkste internationale verdragen bevatten bepalingen 

betreffende schepen in nood, hoe ver de soevereiniteit van de kuststaat reikt, bepalingen inzake 

aansprakelijkheid,… Naast deze bindende verdragen zijn er ook een reeks richtlijnen uitgevaardigd 

die geen bindende kracht hebben, maar waar door de internationale gemeenschap wel veel belang 

aan wordt gehecht. Hierbij is de sleutelrol is weggelegd voor het IMO. Hierna wordt eerst op elk 

verdrag afzonderlijk ingegaan, waarna ook de richtlijnen een voor een worden besproken. 

A. De Zeerechtconferenties van Genève 

Aan de basis van de codificatie van het internationaal zeerecht liggen de Zeerechtconferenties van 

Genève. De eerste zitting van de Commissie voor Internationaal Recht (ILC) vond plaats in 1949. Pas 

na jarenlange werkzaamheden slaagde de Commissie erin om in 1956 een verdragsontwerp uit te 

werken.41 Dit ontwerp werd uitgespreid over verschillende comités waardoor in 1958 vier 

afzonderlijke verdragen werden gesloten.42 Deze zijn het Verdrag over de territoriale zee en de 

aansluitende zone (VTZ), het Verdrag over de volle zee (VVZ), het Verdrag over het continentaal 

plateau (VCP) en het Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van 

de volle zee (VVLR).  

In het Verdrag over de territoriale zee en de aansluitende zone (1958) is sprake van een recht van 

onschuldige doorvaart. Artikel 14, §1 VTZ bepaalt dat schepen van alle staten, ongeacht of zij 

kuststaten zijn of niet, het recht genieten van onschuldige doorvaart door de territoriale zee. Dit 

recht is een algemeen erkend gewoonterechtelijk gegeven en treffen we ook aan in onder meer de 

vredesverdragen van Versailles (artikel 321), van Neuilly (artikel 212), van Sèvres (artikel 228) en van 

Lausanne (artikel 101).43 De onschuldige doorvaart omvat zowel de laterale doorvaart door de 

territoriale zee als de doorvaart uit of naar de interne wateren.44 In artikel 14 § 3 VTZ wordt de 

uitzonderlijke situatie van schepen in nood erkend: 

“Passage includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidential to ordinary 
navigation or are rendered necessary by force majeure or by distress.” 
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 D. ROTHWELL en T. STEPHENS, The International Law of the Sea, Oxford, Hart Publishing, 2010, 6; E. SOMERS, 
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Tot de doorvaart behoort dus eveneens het stoppen en ankeren wanneer deze bedrijvigheden deel 

uitmaken van de gewone scheepvaart (zoals bijvoorbeeld het wachten op een loods) of noodzakelijk 

zijn geworden door overmacht of een noodtoestand (mist, storm, mechanische defecten,…).45 Omdat 

er tijdens de Eerste Zeerechtconferentie geen eensgezindheid bestond over de breedte van de 

territoriale zee en de visserijgrenzen werd in 1960 een Tweede Zeerechtconferentie te Genève 

bijeengeroepen.46 Ook op deze conferentie werd de vereiste twee derde meerderheid niet gehaald 

met betrekking tot de afmetingen van de territoriale zee en de visserijgrenzen. 

De verdienste van het Verdrag over de territoriale zee en de aansluitende zone van 1958 is dus dat zij 

schepen in nood het recht geven voor anker te gaan in de territoriale zee indien deze in onschuldige 

doorvaart zijn. Staten kunnen aan dit recht voor schepen in nood geen afbreuk doen. Verondersteld 

wordt wel dan wel dat het schip in onschuldige doorvaart is. Op basis van artikel 14, §4 VTZ is 

doorvaart onschuldig zolang zij geen gevaar oplevert voor de vrede, de goede orde of de veiligheid 

van de kuststaat. Deze definitie van onschuldige doorvaart is het resultaat van een compromis tussen 

de extreme standpunten die aan de ene kant erop uit waren de bevoegdheden van de kuststaten te 

minimaliseren en aan de andere kant ze zo ruim mogelijk te stellen.47Indien het schip in nood dus 

geen bedreiging vormt voor de vrede, de goede orde of de veiligheid van de lidstaat, mag zij op 

grond van het internationaal recht in de territoriale zee voor anker gaan. Dit artikel handelt evenwel 

enkel over de territoriale zee en niet over de havens gelegen binnen een lidstaat. Hoewel er lange 

tijd een gewoonterechtelijk recht bestond voor schepen in nood tot een toevluchtshaven lijkt dit 

recentelijk niet langer het geval. 

B. Het internationaal zeerechtverdrag 

Al snel bleek dat het hoofdzakelijk traditionele zeerecht uit de Eerste en Tweede Zeerechtconferentie 

niet langer geschikt was het hoofd te bieden aan een ingrijpend gewijzigd en intensiever gebruik van 

de zee en zijn natuurlijke rijkdommen.48 Daarom besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties om in 1973 een Derde Zeerechtconferentie bijeen te roepen.49 Hun taak was een verdrag op 

te stellen over het geheel van het internationaal recht, met het internationaal Zeerechtverdrag als 

eindresultaat (UNCLOS III). Het Verdrag telt 320 artikels waarvan de inhoud niet geheel nieuw is.50 Zo 

wordt artikel 14, §3 VTZ betreffende het stoppen en ankeren in de territoriale zee in het 

Zeerechtverdrag overgenomen in artikel 18, §2. Dit artikel is nu van groot belang wat schepen in 

                                                           
45

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 90. 
46

 Ibid.; D. ROTHWELL en T. STEPHENS, The International Law of the Sea, Oxford, Hart Publishing, 2010, 7. 
47

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 92. 
48

 E. SOMERS, Inleiding tot het internationaal zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 6. 
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nood betreft. Zoals hierboven reeds werd aangehaald mag een schip in de territoriale zee voor anker 

gaan indien het zich in nood bevindt of verkeert in een situatie van force majeur. Verder zijn er nog 

twee andere situaties waarin een schip in de territoriale zee voor anker mag gaan: wegens eisen van 

navigatie en om hulp te bieden aan personen, schepen of vliegtuigen in nood. Om van dit recht 

gebruik te kunnen maken moet het schip in onschuldige doorvaart zijn. Uit artikel 19, §1 volgt dat, 

net zoals onder het VTZ, doorvaart onschuldig is zolang zij geen gevaar oplevert voor de vrede, de 

goede orde of de veiligheid van de kuststaat. Of er voor een schip dat onder een buitenlandse vlag 

vaart ook een recht bestaat om een haven van de kuststaat binnen te varen om aldaar eventueel 

herstellingswerken uit te voeren wordt ook door het Zeerechtverdrag niet geregeld.  

Het valt op dat kuststaten het concept van onschuldige doorvaart soms aangrijpen om een schip in 

nood de toegang tot een toevluchtshaven te ontzeggen. De kuststaat stelt in dergelijke gevallen dat 

het schip niet langer in onschuldige doorvaart is en dus geen gebruik kan maken van de bepaling uit 

artikel 18, §2 UNCLOS III die schepen in nood het recht geeft om voor anker te gaan in de territoriale 

zee. In 1977 werd bijvoorbeeld de brandende MS Attican Unity de toegang tot Belgisch en 

Nederlands territoriaal water ontzegd.51 Het Nederlandse Hooggerechtshof oordeelde hierover dat 

het schip niet in onschuldige doorvaart was.52 Ook Nordquist haalt aan dat in het geval van de ramp 

met de Prestige Spanje zich kon beroepen op artikel 19, §2 UNCLOS III om de lekkende tanker de 

toegang tot een toevluchtshaven te ontzeggen, omdat de doorvaart op dat ogenblik niet langer 

onschuldig was.53 Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer zijn dus voorbeelden te vinden van het 

gegeven dat sommige schepen in nood niet langer in onschuldige doorvaart zouden zijn. Aangezien 

doorvaart niet langer onschuldig is wanneer deze ingaat tegen de vrede, de goede orde of de 

veiligheid van de staat, is het belangrijk om elke doorvaart via een case-to-case behandeling te gaan 

bekijken. Mijns inziens lijkt het echter te gemakkelijk om te zeggen dat de vrede, de goede orde of de 

veiligheid van de staat bedreigd worden door het enkele feit dat er een risico bestaat op 

milieuschade. Opdat doorvaart niet langer onschuldig zou zijn is het op grond van artikel 19,§2, h 

UNCLOS III immers nodig dat het gaat om “any act of wilful and serious pollution contrary to this 

Convention”. Op grond van het Zeerechtverdrag moet de vervuiling immers moedwillig gebeuren. 

Nochtans is dit in het geval van een schip in nood bijna nooit het geval. Indien het schip verder op 
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zee wordt geduwd wordt net een groter risico gecreëerd, zowel voor de kuststaat als voor de 

omliggende staten.  

Uit het Zeerechtverdrag is verder ook artikel 221 belangrijk voor schepen in nood. Dit artikel stelt dat 

niets afbreuk doet aan het recht van staten om ingevolge het internationaal recht, zowel het 

gewoonterecht als het gecodificeerde recht, maatregelen te nemen en te handhaven buiten de 

territoriale zee, naar evenredigheid van de feitelijke of dreigende schade, ter bescherming van hun 

kustlijn of daarmede samenhangende belangen, met inbegrip van de visserij, tegen verontreiniging of 

de dreiging van verontreiniging na een ongeval ter zee of na handelingen samenhangend met een 

zodanig ongeval, waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze zullen leiden tot aanzienlijke 

schadelijke gevolgen. Staten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervullen van hun internationale 

verplichtingen met betrekking tot het beschermen en het behouden van het mariene milieu. Zij zijn 

hiervoor aansprakelijk in overeenstemming met het internationaal recht.54 

Voor schepen in nood zijn dus artikel 18, 19 en 221 UNCLOS III van belang. In navolging van het VTZ 

beschikken schepen in nood ook onder UNCLOS III over het recht om in de territoriale zee voor anker 

te gaan. Verder geeft UNCLOS III staten ook het recht maatregelen te nemen buiten de territoriale 

zee met het oog op het beschermen en behoud van het mariene milieu. Deze bepaling heeft tot doel 

schepen met problemen op zee aan te pakken, vooraleer zij de territoriale binnenvaren. 

C. Internationaal verdrag inzake hulpverlening55 

Een volgend belangrijk verdrag is het Internationaal verdrag inzake hulpverlening. Hoewel het reeds 

een traditie was geworden om schepen die in nood verkeren onderdak te verlenen in een haven, 

werd eind jaren ’80 het gegeven van het verschaffen van een schuilplaats aan schepen in nood naar 

voor gebracht bij IMO op het ogenblik dat het IMO Legal Committee zich boog over het 

ontwerpverdrag inzake hulpverlening.56 Op dat ogenblik werd gesuggereerd dat er een verplichting 

zou moeten rusten op staten om dergelijke schepen in hun havens te ontvangen.57 Hoewel dit door 
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sommige delegaties werd gesteund, uitten anderen hun bezorgdheid dat een dergelijke bepaling de 

beslissing van de autoriteiten van kuststaten in welbepaalde zaken zou beïnvloeden en dus afbraak 

zou doen aan de soevereiniteit van de kuststaat.58 De bedoeling van het Verdrag was uiteindelijk 

noch het bevestigen noch het ontkennen van een recht van toegang tot een toevluchtsoord voor een 

schip in nood.59 Om praktische redenen zal het de hulpverlener van een schip in nood zijn die 

effectief de aanvraag zal doen om een toevluchtsoord binnen te varen, omdat op dat ogenblik de 

hulpverlener meestal al aanwezig is.60 

Belangrijk in verband met schepen in nood is artikel 11 van het Internationaal verdrag inzake 

hulpverlening. Dit artikel bepaalt: 

“Telkenmale wanneer een staat die partij is bij het internationaal verdrag inzake hulpverlening regels 
uitvaardigt of een besluit neemt over een aangelegenheid betreffende hulpverlening, zoals de 
toelating in havens van in nood verkerende schepen of het treffen van voorzieningen ten behoeve 
van hulpverleners, houdt de staat rekening met de noodzaak tot samenwerking tussen 
hulpverleners, andere belanghebbende partijen en de overheid teneinde een doelmatige en 
geslaagde uitvoering van het redden van mensenlevens of in gevaar verkerende zaken, alsmede het 
voorkomen van schade aan het milieu in het algemeen te verzekeren.” 

Uit deze bepaling volgt dat wanneer een staat regels uitvaardigt, of een beslissing neemt over in 

nood verkerende schepen, er een verplichting bestaat om samen te werken. Alle betrokken partijen 

dienen zo goed mogelijk samen te werken om de reddingsoperatie zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Verder volgt uit artikel 9 van het Internationaal verdrag inzake hulpverlening dat niets uit 

dit verdrag eraan in de weg staat dat de kuststaat maatregelen kan nemen in overeenstemming met 

het algemeen aanvaard principe van internationaal recht van een kuststaat om zijn kustlijn of 

gerelateerde belangen te beschermen tegen vervuiling of de dreiging van vervuiling. Dit artikel 

bevestigt het internationaal erkend recht van een kuststaat om een schip de toegang te ontzeggen 

tot een haven indien ze een milieuramp vrezen.61 In artikel 9 kan een parallel gezien worden met 

artikel 221 UNCLOS III die aan staten het recht geeft maatregelen te treffen buiten de territoriale zee 

om hun kustlijn te beschermen tegen mogelijke vervuiling. 

Uit artikel 11 van het Internationaal verdrag inzake hulpverlening kan geen verplichting tot het 

toelaten van een schip in nood worden afgeleid. Er kan hoogstens een verplichting tot samenwerking 

uit worden afgeleid. Of een schip toegang krijgt hangt af van kuststaat tot kuststaat. Verder kan deze 
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maatregelen nemen om zijn kustlijn of ermee verwante belangen te beschermen tegen 

milieurampen. 

D. Internationaal Verdrag  ter voorkoming van mariene verontreiniging door schepen 

(MARPOL) 62 

Begin jaren ’70 werd gemerkt dat de OILPOL63-bepalingen ter voorkoming van zeeverontreiniging 

niet langer voldeden aan de toenmalige noden van de maatschappij. De tankvaart ontwikkelde zich 

zeer snel en had tot gevolg dat de voorschriften van OILPOL continu dienden bijgewerkt te worden.64 

In 1973 werd te Londen een internationale conferentie gehouden die werd beëindigd met het 

afsluiten van het Verdrag ter voorkoming van mariene verontreiniging door schepen. Dit Verdrag 

beoogt OILPOL te vervangen. Het verdrag reglementeert het uitpompen van olie, de lozing of storting 

vanuit schepen van schadelijke vloeistoffen, schadelijke verpakte stoffen en huishoudelijke 

afvalstoffen, met inbegrip van scheepsafval.65 Ook ship-to-ship olietransfers vallen sinds 1 januari 

2011 onder MARPOL. Belangrijk is dat dit verdrag zowel gaat om operationele als om accidentele 

lozingen. Dumping valt evenwel niet onder het MARPOL- verdrag maar onder de Londen Conventie 

van 1972.66 Wanneer een schip zich in nood bevindt en er olie moet uitgepompt worden nadat het 

schip toegang heeft gekregen tot een toevluchtshaven zullen de bepalingen van MARPOL dienen 

nageleefd te worden. 

Dat er op internationaal vlak gereageerd moet worden wanneer er zich olierampen voordoen staat 

buiten kijf. In 2001 en 2003 werd dit verdrag geamendeerd onder druk van de rampen met de Erika 

en de Prestige. Deze amendementen brachten belangrijke wijzigingen aan de dubbele-romp-

verplichting. Het tijdsschema voor het uitfaseren van enkelwandige tankers werd telkens 

verstrengd.67 De uitfasering van enkelwandige pre-MARPOL-tankers werd vervroegd van uiterlijk 

2007 tot 2005, de uitfasering van MARPOL-tankers en bepaalde kleinere tankers werd vervroegd van 

uiterlijk 2015 tot 2010.68 MARPOL bevat dus een aantal voorschriften voor de scheepsconstructie die 

erop gericht zijn operationele verontreiniging te verminderen en accidentele verontreiniging te 
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voorkomen.69 Door het invoeren van dubbelwandige tankers wordt geprobeerd om de veiligheid van 

de schepen te verhogen bij aanvaringen. 

De MARPOL bepalingen spelen een belangrijke rol bij het verhogen van de veiligheid in de 

scheepvaart en bij het uit de vaart halen van substandard ships. Met het oog op de problematiek van 

schepen in nood is het immers beter te voorkomen dan te genezen en er voor proberen te zorgen 

dat scheepvaartongevallen zo weinig mogelijk voorkomen. 

E. Niet bindende IMO-resoluties 

De International Maritime Organization (IMO) maakt deel uit van de Verenigde Naties en vaardigt 

resoluties uit die geen kracht van wet hebben. Hoewel hun resoluties dus niet bindend zijn, wordt de 

inhoud ervan in de praktijk over het algemeen wel degelijk gerespecteerd. In mei 2002 werd door het 

Maritime Safety Committee (MSC) van IMO een kader aanvaardt voor verdere actie met betrekking 

tot richtlijnen omtrent toevluchtshavens, geformuleerd door het Sub-committee on Safety of 

Navigation (NAV). Dit kader geeft aan welke zaken precies geregeld dienen te worden in de 

toekomst: 

“1. The action expected from coastal states providing places of refuge to ships in distress; 
2. How to evaluate the risks associated with the provision of places of refuge; 
3. The proper action to be taken by the masters of ships in need of a place of refuge; and 
4. The proper action to be taken by other important actors such as the crew of other ships and 
salvors.”70 

1. Resolutie A. 949 (23) 

Een eerste richtlijn door IMO uitgevaardigd rond toevluchtshavens voor schepen in nood is resolutie 

A.949 (23) In deze Resolutie wordt een schip in nood als volgt gedefinieerd:  

“A ship in a situation, apart from one requiring rescue of persons on board, that could give rise to loss 
of the vessel or an environmental or navigational hazard.” 71 

Een schip is dus in nood wanneer het zich in een situatie bevindt, anders dan een situatie die het 

redden van mensen aan boord vereist, die aanleiding kan geven tot het verlies van het schip of een 

milieu- of navigatie risico. Deze richtlijn is dus van toepassing wanneer een schip in nood is maar de 

veiligheid van mensenlevens op zee niet in het gedrang komt.72 Verder stelt de resolutie dat wanneer 

een schip een incident heeft gekend, de beste manier om schade of vervuiling te voorkomen is door 

het lichter maken van zijn lading en van zijn bunkers en om de schade te herstellen. Dit soort 
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operaties worden het best uitgevoerd in een toevluchtshaven.73 Een toevluchthaven of place of 

refuge wordt door de resolutie gedefinieerd als: 

“ A place where a ship in need of assistance can take action to enable it to stabilize its condition and 
reduce the hazards to navigation, and to protect human life and the environment.” 74 

Een toevluchthaven is dus een plaats waar een schip dat hulp nodig heeft de nodige handelingen kan 

uitvoeren om de toestand van het schip te stabiliseren en de risico’s voor navigatie te verminderen 

en om het menselijk leven en het milieu te beschermen. Hoewel kuststaten meestal terughoudend 

staan ten opzichte van het aanvaarden van beschadigde schepen omwille van veiligheidsrisico’s, is 

het in feite zelden mogelijk om op een bevredigende en effectieve wijze een marien ongeval op te 

lossen in open zee.75 Of een staat een schip al dan niet toegang zal verlenen tot haar haven berust op 

een afweging tussen het voordeel dat het geaffecteerde schip en haar omgeving ondervindt door het 

in de haven te brengen enerzijds en het risico voor de omgeving als het schip blijft waar het op dat 

moment ligt anderzijds.76 De maritieme autoriteiten zouden hierover een objectieve analyse moeten 

maken van de voor- en nadelen van het toelaten van een schip in nood tot een toevluchtshaven.77 

Artikel 3.9 van resolutie A.949 (23) bepaalt welke de analyse factoren zijn. Zo moet er rekening 

gehouden worden met de zeewaardigheid van het schip, met de aard en de toestand van de lading, 

de afstand en de reistijd tot de toevluchtshaven, of het schip al dan niet verzekerd is,… 

In verband met het beslissingsproces stelt de resolutie het volgende: er is geen verplichting voor de 

kuststaat om een toelating tot het binnenvaren van een toevluchtshaven toe te staan.78 De kuststaat 

moet daarentegen wel alle factoren en risico’s afwegen en bescherming bieden wanneer dit 

redelijkerwijs mogelijk is. Wanneer de bevoegde autoriteiten beslissen de aanvraag tot onderdak te 

aanvaarden en het schip toe te laten tot de haven ontstaat er voor de haven een risico op schade aan 

de kustomgeving, de mogelijkheid dat er juridische stappen ondernomen worden tegen de haven 

door diegene die door de vervuiling getroffen zullen worden en de verantwoordelijkheid om de 

opruimingskosten die vereist zijn te financieren.79 Om deze problemen te vermijden kan de kuststaat 

weigeren het schip de toevluchthaven te laten binnenlopen, maar hierdoor stellen ze het schip, de 

crew, de lading en hulpverleners mogelijks bloot aan een verhoogd gevaar.80 De milieuramp zal dan 
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plaatsvinden op open zee, waar ze nog moeilijker controleerbaar is dan in de haven.81 Zeer belangrijk 

voor de kuststaat is de redelijkheid van haar beslissing in het licht van de informatie waarover de 

kuststaat op dat moment beschikte.82 Het kan immers niet verantwoord worden dat de kuststaat 

bescherming zou genieten voor onredelijke beslissingen of maatregelen die genomen werden met 

betrekking tot schepen in nood. Omtrent de beoordeling van de redelijkheid van een beslissing 

bestaat er nog niet echt duidelijkheid omdat totnogtoe in geen enkele zaak het IOPC fonds of 

rechtbanken hierover hebben beslist in de specifieke context van toevluchthavens.83 Desalniettemin 

spelen de criteria van artikel 3.9 van resolutie A.949 (23) ondanks hun niet bindende karakter hierbij 

een belangrijke rol. 

Wat toevluchtshavens betreft zijn er verder enkele welbepaalde aspecten die de aantrekkelijkheid 

van de plaats als toevluchtshaven kunnen verhogen. Zo spelen de graad van beschutting tegen het 

weer op dat ogenblik, de afwezigheid van gevaren voor navigatie, de aanwezigheid van geleidelijk 

hellende zachte zandstranden en de aanwezigheid van overslagfaciliteiten zoals kades, steigers, 

sleepboten en hersteldiensten hierbij een belangrijke rol.84 Daarentegen kunnen er ook factoren zijn 

die het gebruik van een welbepaalde plaats als toevluchtshaven negatief beïnvloeden. Een 

welbepaalde plaats kan een hoge gevoeligheid hebben voor vervuiling van bepaalde combinaties van 

schepen of lading.85 In geval van vervuiling met ruwe olie zal bijvoorbeeld meer schade worden 

aangericht aan een koraalrif dan aan een plaats waar weinig fauna en flora aanwezig is. Vervuiling 

kan de aanwezige biodiversiteit immers volledig vernietigen.    

Naast havens kunnen ook beschutte wateren als toevluchtsoord dienen. Voormalig IMO secretaris-

generaal William O’Neill zei na het incident met de Castor hierover het volgende: 

“Ships in a situation such as that facing the Castor do not need or want to proceed to a port. What 
they do need is access to relatively sheltered waters so that whatever operations must be performed 
to make them and their cargoes safe, can be done with minimum risk to either the ship, the coastal 
state, the environment or indeed the salvors themselves.”  
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Het is dus niet zo dat een toevluchtshaven noodzakelijk een effectieve haven moet zijn.86 Voor een 

schip in nood is het gewoon belangrijk dat het beschermd wordt tegen de perikelen van de zee. 

Dikwijls is het evenwel niet noodzakelijk of wenselijk dat een schip een haven binnenvaart. Een schip 

kan soms al genoeg geholpen zijn als golven niet langer met volle kracht op het schip inwerken. Op 

die manier is het schip beschermd tegen het slechte weer op zee en kunnen olielekken vermeden 

worden. 

Hoewel deze richtlijn een duidelijke stap voorwaarts is in de problematiek rond toevluchtsoorden, is 

ze op zich niet voldoende. Richtlijnen zijn immers enkel richtlijnen en hebben dus geen kracht van 

wet. Hoewel IMO richtlijnen een groot gezag uitstralen en het merendeel van de staten er zich dus 

wel aan zullen houden, kan niet uitgesloten worden dat de richtlijnen soms met de voeten zullen 

worden getreden. De richtlijnen zijn immers niet wettelijk afdwingbaar. Verder gaat de IMO richtlijn 

ook niet ver genoeg. Ze behandelen enkel het specifieke probleem van toegang tot een 

toevluchtshaven en laten andere problemen die schepen in nood met zich meebrengen 

ongemoeid.87 

2. Resolutie A.950 (23) 

Een tweede resolutie die door IMO is uitgevaardigd rond schepen in nood is resolutie A.950 (23). Net 

zoals bij resolutie A.949 (23) is deze resolutie enkel van toepassing in gevallen waarbij er geen 

onmiddellijke bedreiging is van mensenlevens. Resolutie A.950 (23) inzake maritime assistance 

services88 raadt elke kuststaat aan een MAS op te richten. Deze moet instaan voor het monitoren van 

een schip wanneer er een rapport binnenkomt dat een incident aan het licht brengt dat ervoor kan 

zorgen dat het schip zich in nood bevindt. Deze dienst moet ook dienen als contactpunt tussen de 

kapitein van het schip en de kuststaat, wanneer er uitwisseling van informatie vereist is, maar 

wanneer het schip zich niet in een noodsituatie bevindt die kan leiden tot een zoek- en 

reddingsoperatie. De MAS moet ook dienen als contactpunt wanneer er hulpoperaties moeten 

uitgevoerd worden. Annex 2 van deze resolutie geeft aan wanneer een MAS verplicht is. Wanneer 

het schip zich in een noodsituatie bevindt en diegene aan boord reeds gered zijn, met de mogelijke 

uitzondering van diegene die aan boord gebleven zijn of aan boord geplaatst zijn in een poging om de 

situatie waarin het schip zich bevindt op te lossen dan is het verplicht een MAS op te richten. Hoewel 

het inrichten van een MAS de uitwisseling van informatie bij een noodsituatie wel degelijk kan 

verbeteren, moet er toch op gewezen worden dat de mogelijkheden van een MAS niet volledig 
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worden benut. Het probleem met  een MAS is dat het niet over de bevoegdheid beschikt om cruciale 

beslissingen te nemen.89 De enige manier waarop een redelijke beslissing kan genomen worden over 

het verlenen van toegang tot een toevluchtshaven binnen een zo kort mogelijke tijdspanne is 

wanneer de desbetreffende autoriteit de effectieve bevoegdheid heeft om zo een beslissing te 

maken.90 De bevoegdheid van een MAS om beslissingen te maken ontbreekt echter.  

F. CMI 

Het Comité Maritime International is de oudste organisatie in de wereld die zich exclusief bezig 

houdt met de unificatie van het maritieme recht en de daarmee gerelateerde commerciële 

praktijken. Het is een niet-gouvernementele non-profit organisatie die opgericht werd in 1897 in 

Antwerpen. In artikel 1 van de CMI constitutie staat het doel beschreven als: 

“to contribute by all appropriate means and activities to the unification of maritime law in all its 
aspects. To this end it shall promote the establishment of national associations of maritime law and 
shall co-operate with other international organizations”. 

CMI doet vooral het voorbereidende werk voor de totstandkoming van verdragen. Het CMI bereidde 

bijvoorbeeld het ontwerpverdrag van het Verdrag inzake hulpverlening voor. Ook met betrekking tot 

het zoeken van een oplossing rond de problematiek van schepen in nood speelde zij een belangrijke 

rol. 

CMI raakte voor het eerst betrokken bij het probleem van schepen in nood naar aanleiding van de 

moeilijkheden die de scheepsramp met de Castor in 2001 met zich meebracht, waardoor het IMO 

Legal Committee CMI uitnodigde om hen hierin bij te staan.91 Op de 90ste bijeenkomst van het IMO 

Legal Committee in mei 2005 werd evenwel beslist dat er op dat ogenblik geen nood was aan een 

ontwerp van een conventie met betrekking tot toevluchtshavens.92 IMO gaf op dat ogenblik immers 

prioriteit aan het implementeren van de bestaande aansprakelijkheids- en compensatie regimes.93 

Een beter geïnformeerde beslissing over of een conventie over toevluchtshavens al dan niet nodig is 

zou dan kunnen genomen worden, in het licht van de ervaring opgedaan door het implementeren 

van de bestaande verdragen. Een nieuw verdrag over toevluchtshaven voor schepen in nood was 

sinds 2005 dus niet langer prioriteit voor IMO. Desalniettemin werd op de 91ste bijeenkomst van het 
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Legal Committee van IMO in maart 2006 door CMI een rapport94 voorgelegd waarin IMO werd 

geïnformeerd over de beslissing van CMI om toch een Draft instrument on places of refuge op te 

stellen.95 Deze ontwerptekst werd aan rapport LEG 91/6 toegevoegd.  

Op het CMI colloquium in Kaapstad96 in februari 2006 was het Draft instrument over 

toevluchtshavens een eerste maal het onderwerp van discussie. Op de International Subcommittee 

Meeting in Londen in mei 2007 werden een aantal nuttige suggesties gegeven met betrekking tot de 

manier waarop het Draft instrument die de International Working Group had voorbereid 

geamendeerd kon worden.97 Nadien werd het ook nog besproken op een later symposium dat 

gehouden werd in Dubrovnik in mei 2007. De ontwerptekst werd uiteindelijk aangenomen op de 

plenaire vergadering van de CMI conferentie in Athene in oktober 2008.98 De doelstellingen die CMI 

met dit Draft instrument wou verwezenlijken waren de volgende: 

 Het benadrukken van de positie onder internationaal gewoonterecht van een verondersteld 

recht van toegang tot een toevluchtshaven voor een schip in nood; 

 Het weerlegbaar maken van een verondersteld recht van toegang door de kuststaat wanneer 

de kuststaat kan bewijzen dat het redelijk (“reasonable”) was de toegang te weigeren; 

 Immuniteit van vervolging geven aan een staat die toegang verleent tot een toevluchtshaven 

aan een schip in nood; 

 Meer kracht geven aan de IMO richtlijnen, van dewelke CMI erkent dat ze een belangrijke rol 

spelen bij het helpen definiëren van de omvang van het begrip redelijkheid 

(“reasonableness”), bij het beschouwen van het gedrag van zowel scheepseigenaars (en hun 

kapiteins) als staten (en havenautoriteiten); 

 Het verduidelijken van de positie met betrekking tot de problematiek van het vragen van 

garantiebrieven om vorderingen van havenautoriteiten of kuststaten die schepen in nood 

toegang verlenen veilig te stellen; 

 Van kuststaten te vereisen dat ze op voorhand toevluchthavens aanduiden, hoewel het niet 

noodzakelijk is deze te publiceren;99 
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CMI wijst erop dat zelfs indien al de aansprakelijkheidsconventies internationaal aanvaard zouden 

zijn, er geen internationale conventie bestaat die staten uitdrukkelijk verplicht om redelijk te 

handelen bij de beoordeling van de toestand van schepen in nood die bijstand zoeken.100 Hoewel 

IMO wel richtlijnen heeft uitgevaardigd waarin gesteld wordt dat maritieme autoriteiten een 

afweging moeten maken van de voor- en nadelen van het toelaten van een schip in nood tot een 

toevluchtshaven bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om deze afweging ook daadwerkelijk 

te maken. De IMO richtlijnen hebben immers geen kracht van wet en kunnen dus niet afgedwongen 

worden. Met een nieuwe conventie zou dit probleem verholpen kunnen worden.  

In het CMI ontwerpverdrag wordt gepoogd zowel een oplossing te bieden voor het probleem van 

toegang van schepen in nood tot een toevluchtshaven als voor het aansprakelijkheidsprobleem dat 

deze toegang met zich meebrengt. In artikel drie van het ontwerpverdrag wordt de wettelijke 

verplichting om toegang te verlenen tot een toevluchtshaven behandeld. 

“Except as provided in Article 3 (b) any competent authority shalt permit access to a place of refuge 
by a ship in need of assistance when requested.”       

De bevoegde overheid is op grond van dit artikel dus verplicht een schip in nood toegang te verlenen 

tot een toevluchtshaven. In het uiteindelijke Draft instrument on places of refuge worden drie 

mogelijke opties als uitzondering voorgesteld, om tegemoet te komen aan de verschillende 

voorstellen die gedaan zijn tijdens de bespreking van het ontwerpverdrag. Eén optie bepaalt dat 

weigering van een schip in nood tot een toevluchtshaven door een bevoegde overheid niet 

verantwoord kan worden omdat er geen verzekeringscertificaat, een garantiebrief of andere 

financiële zekerheid beschikbaar is van de scheepseigenaar. Daarentegen bepaalt een andere optie 

dat weigering net wel verantwoord is wanneer de scheepseigenaar niet beschikt over een 

verzekeringscertificaat, een garantiebrief of een andere financiële zekerheid. Tot slot wordt in nog 

een andere optie een compromis aangereikt: hoewel een beoordeling betrekking kan hebben op het 

bestaan of dergelijke van een financiële zekerheid, dit de bevoegde autoriteit er niet van kan 

ontslaan dergelijke beoordeling te doen en dat de afwezigheid van dergelijke financiële zekerheid op 

zichzelf niet voldoende is om toegang tot een toevluchtshaven te weigeren.101 Artikel vier behandelt 

de immuniteit van aansprakelijkheid van de bevoegde overheid wanneer de toegang tot de 

toevluchtshaven verantwoord is. Wanneer een bevoegde overheid dus met reden aan een schip in 

nood de toegang geeft tot een toevluchtshaven (“reasonably grant access”) en er hierdoor verlies of 

schade ontstaat aan het schip, aan de lading van het schip of aan andere derde partijen en hun 

eigendommen zal hieruit geen aansprakelijkheid ontstaan voor deze bevoegde overheid. Artikel vijf 
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behandelt de aansprakelijkheid van de bevoegde autoriteit wanneer ze een schip in nood de toegang 

tot een toevluchtshaven geweigerd hebben. Wanneer een andere staat, de scheepseigenaar, de 

hulpverlener, de ladingbelanghebbende of enige andere partij bewijst dat ze verlies of schade lijden 

door de weigering van het schip tot een toevluchtshaven zal de bevoegde overheid hiervoor 

aansprakelijk zijn en het verlies of de schade moeten vergoeden, tenzij ze kan bewijzen dat het 

weigeren van de toegang tot de haven redelijk is. De weigering is redelijk wanneer zij gebeurt in 

overeenstemming met de optie die in het definitieve verdrag zou gekozen worden, namelijk of het 

ontbreken van een verzekeringscertificaat, een garantiebrief of andere financiële zekerheid een 

voldoende reden is om toegang te weigeren of niet. 

Indien dit ontwerpverdrag via IMO tot een volwaardig verdrag zou uitgegroeid zijn, had het probleem 

van toegang van schepen in nood tot een toevluchtshaven op een goede manier opgelost kunnen 

worden. Elke bevoegde autoriteit zou dan verplicht zijn een schip in nood toegang te verlenen tot 

een toevluchtshaven. Enkel indien de situatie onder de uitzondering uit het verdrag zou vallen, zou 

de toegang tot een toevluchtshaven kunnen geweigerd worden. Van Hooydonk haalt aan dat hoewel 

het CMI ontwerpverdrag onmiddellijk dienst zou kunnen doen als een informele codificatie van 

internationaal gewoonterecht, de kans op formaliseren ervan via een conventie nu eerder gering 

is.102 Mijns inziens had het aannemen van de conventie nochtans een goede oplossing geweest voor 

het probleem. Op grond van het bestaande internationaal recht bestaat er immers geen verplichting 

om een schip in nood toegang tot een toevluchtshaven te verlenen. Niettegenstaande het lange tijd 

wel de traditie was om schepen in nood toegang te verlenen tot een toevluchtshaven wordt deze 

traditie recent steeds meer met de voeten getreden. Een bindende internationale conventie had dit 

probleem kunnen verhelpen. Staten zouden dan niet langer vrij zijn om zonder reden een schip de 

toegang tot een toevluchtshaven te weigeren. Momenteel zijn immers enkel de IMO richtlijnen 

voorhanden wanneer een schip in nood toegang tot een toevluchtshaven vraagt. Niettegenstaande 

de richtlijnen een groot gezag hebben houdt lang niet elke staat er zich aan. Onder een bindende 

conventie zou er geen andere mogelijkheid bestaan. Verder biedt de Conventie ook een oplossing 

voor het aansprakelijkheidsprobleem. Indien het schip in nood toegang krijgt tot een 

toevluchtshaven en deze beslissing redelijk is zal de overheid die bevoegd was deze beslissing te 

nemen vrij zijn van aansprakelijkheid en niet gehouden zijn te compenseren. Dit is een goede 

motivatie voor haven- en kuststaten om schepen in nood tot hun havens toe te laten. Het probleem 

van het in het gedrang brengen van hun aansprakelijkheid verdwijnt hierdoor immers volledig. Door 
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het onredelijk weigeren van een schip wel compensatieplichtig te stellen, krijgen haven- en 

kuststaten een bijkomend prikkel om schepen in nood tot hun havens te aanvaarden. 
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Afdeling 3: Initiatieven op Europees vlak 

Na bekijken van de regels op internationaal vlak wordt nu dieper ingegaan op de Europese regels. Op 

Europees vlak is het de Europese Unie die regels uitvaardigt ter implementatie van de bestaande 

internationale verdragen en ter bescherming van de Europese wateren tegen milieurampen. 

Het voorstel van de Europese Commissie van 24 februari 1993 betreffende een verplicht 

informatiesysteem voor schepen die gevaarlijke of vervuilende goederen vervoeren en de Richtlijn 

93/75/EEC van 13 september 1993103 zijn de voorlopers van latere initiatieven om scheepstrafiek te 

controleren. In deze periode worden dus de eerste stappen gezet richting een toezicht en een betere 

controle van schepen. Deze maatregelen ten spijt is het vaak zo dat er eerst iets zeer ingrijpends 

moet gebeuren vooraleer er effectief harde actie ondernomen wordt. Voor de EU is het de 

scheepsramp met de Erika die de ogen heeft doen opengaan en het wetgevende proces versnelde. 

Deze ramp heeft de Europese Unie doen inzien dat de Europese wateren beter beschermd dienden 

te worden tegen de risico’s van toevallige olievervuiling.104 In respectievelijk maart en december 

2000 werden de voorstellen Erika I en Erika II aangenomen door de commissie.105 Op het ogenblik 

van de ramp met de Prestige waren deze maatregelen wel al aangenomen, maar nog niet in werking 

getreden. Indien de Erika pakketten in werking waren geweest op het ogenblik van de Prestige ramp, 

had het schip al twee maand eerder al uit de vaart moeten genomen zijn.106 Het is dus niet enkel 

belangrijk om maatregelen uit te vaardigen, maar ook om ze zo snel mogelijk te implementeren en 

na te leven. De ramp met de Prestige benadrukte verder ook de nood aan een snelle implementatie 

van de plannen rond schepen, opgenomen in het Erika II pakket.107 Deze noodzaak leidde tot het 

ontstaan van het Erika III pakket maatregelen. Deze pakketten worden hierna chronologisch een voor 

een besproken. 

A. Eerste pakket maatregelen: Erika I 

Het Erika I pakket -dat zoals hierboven wordt vermeld- aangenomen werd in maart 2000, voert drie 

maatregelen in met betrekking tot schepen in nood. Erika I voert een verbetering in van de port state 

control (PSC) ofwel havenstaatcontrole, behandelt de activiteiten van de classificatiebureaus en 
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streeft de uitfasering van enkelwandige tankers na. Deze maatregelen traden in werking op 22 juli 

2003.108 In plaats van een snelle implementatie door de lidstaten moest de Europese commissie 

tegen 10 lidstaten vervolging instellen omdat zij deze maatregelen niet of slechts gedeeltelijk 

geïmplementeerd hadden.109 

Een eerste maatregel uit het Erika I pakket betreft een verbetering van de havenstaatcontrole. Op 19 

december 2001 werd het voorstel met betrekking tot de wijziging van de havenstaatrichtlijn 

aangenomen door het Europese Parlement en de Raad. In de nieuwe richtlijn110 wordt de 

havenstaatcontrole verstrengd. Op basis van deze richtlijn kunnen schepen de toegang tot Europese 

havens geweigerd worden. Om de zes maand zal een zwarte lijst gepubliceerd worden. Naargelang 

de leeftijd van de schepen toeneemt zullen de controles verstrengd worden. Een van de ballasttanks 

zal bij controle systematisch worden geïnspecteerd en om de controles efficiënter te maken moeten 

de schepen voor aankomst een aantal gegevens meedelen. Deze richtlijn is een belangrijke stap in 

het weren van substandard ships uit Europese havens. 

Een tweede aanpassing die gebeurde in Erika I betrof de classificatiebureaus. Voor de invoering van 

deze aanpassing was het zo dat de classificatiebureaus, die meer dan 90 procent van de schepen 

geclassificeerd hadden, niet voldoende opeenvolgende controles uitoefenden.111 Met de richtlijn 

over de classificatiebureaus112 werd dit probleem aangepakt. Indien niet voldaan is aan de 

standaarden, zal de EU haar goedkeuring voor de classificatiebureaus om te opereren in Europese 

wateren terugtrekken.113 Ook deze richtlijn had vooral tot doel om het probleem van substandard 

ships aan te pakken. 
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Na de ramp met de Erika versnelde Europa het uitfaseren van de enkelwandige tankers in 

overeenstemming met de Oil Pollution Act 90 van de Verenigde Staten.114 Het tijdsschema 

waarbinnen de enkelwandige tankers door dubbelwandige tankers moesten vervangen worden was 

gelijkaardig aan dat van de Verenigde Staten. De verordening die dit bewerkstelligde werd op 18 

februari 2002 uitgevaardigd.115 De Gemeenschap was immers ernstig bezorgd over de 

scheepsongevallen met olietankschepen en de daarmee gepaard gaande verontreiniging van haar 

kusten en schade aan haar fauna en flora en andere maritieme hulpbronnen. Met de invoering van 

de dubbelwandige tankers worden bepaalde olielekken vermeden en wordt een grotere veiligheid in 

de scheepsvaart tot stand.  

Het Erika I pakket was dus vooral gericht op het verbeteren van de veiligheid in de scheepvaart zodat 

catastrofale rampen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. De uitvoering ervan verliep echter te 

traag waardoor bijkomende Europese acties vereist werd. 

B. Tweede pakket maatregelen: Erika II 

Met het Erika II pakket werden, net zoals bij zijn voorganger, 3 maatregelen ingevoerd. Het Erika II 

pakket bestond uit de oprichting van een Europees Fonds voor de vergoeding van schade 

veroorzaakt door olieverontreiniging in Europese wateren, de oprichting van een Europees 

agentschap voor de veiligheid van de scheepvaart (European Maritime Safety Agency- EMSA) en het 

inrichten van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer 

(Community vessel traffic monitoring and information system). 

Vertrekkende vanuit het principe van “de vervuiler betaalt” werd door de Europese Commissie een 

voorstel gedaan voor een Verordening tot instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door 

olieverontreiniging in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen, het COPE-

fonds.116 De bedoeling hiervan was het invoeren van een derde niveau waarop compensatie mogelijk 

zou zijn.117 Dit Fonds zou dan een aanvulling vormen op de reeds bestaande aansprakelijkheids- en 

compensatiemechanismen niveaus volgend uit het CLC-verdrag en het FUND-verdrag.118 Indien de 

scheepseigenaar niet aansprakelijk is of zijn aansprakelijkheid heeft beperkt treedt het IOPC Fonds in 
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werking. Indien het IOPC Fonds niet volledig de schade zou kunnen dekken zou nu dit Europese 

Fonds de schade dekken. Op 12 juni 2002 werd het voorstel toegezonden aan het Europees 

Parlement. Tot op heden is deze Verordening nog steeds niet goedgekeurd door het Europees 

Parlement. 

Een tweede maatregel voorzag in een Europees agentschap voor de veiligheid van de scheepvaart, 

dat werd opgericht op 27 juni 2002.119 Het doel van het agentschap is een hoog, uniform en efficiënt 

niveau van veiligheid op zee en van voorkoming van verontreiniging door schepen te waarborgen 

binnen de Europese Unie. Het verstrekt daarbij de lidstaten en de commissie de nodige technische en 

wetenschappelijke bijstand en een hoog niveau van deskundigheid, teneinde hen te helpen bij de 

correcte toepassing van de communautaire wetgeving op het gebied van de veiligheid op zee en de 

voorkoming van verontreiniging door schepen, bij de controle op de uitvoering daarvan en bij de 

beoordeling van de doeltreffendheid van de ingevoerde maatregelen. Het agentschap gaat met het 

oog het verwezenlijken van deze doelstellingen moeten samenwerken met de lidstaten om waar 

nodig, relevante opleidingsactiviteiten te organiseren op de gebieden die onder de bevoegdheid van 

de havenstaat en de vlagstaat vallen en technische oplossingen uitwerken in verband met de 

toepasselijke communautaire wetgeving. 

De derde maatregel voorzag in het inrichten van een communautair monitoring-, controle- en 

informatiesysteem voor het zeeverkeer. Het werd ingevoerd door Richtlijn 2002/59/EC (hierna: 

monitoringrichtlijn). 120 Deze richtlijn kwam er om de opvolging van de zeescheepvaart in Europese 

wateren te verbeteren. Het gaat hierbij over melding en monitoring van schepen, aanmelding van 

gevaarlijke of verontreinigende stoffen aan boord en monitoring van risicoschepen en interventie in 

geval van incidenten en ongevallen op zee. Voor schepen in nood is vooral artikel 20 van deze 

richtlijn van belang, daar dit artikel specifiek handelt over toevluchtsoorden.  

“De lidstaten stellen, na raadpleging van de betrokken partijen en rekening houdend met de 
toepasselijke IMO-richtsnoeren, plannen op voor de opvang van schepen in nood in de wateren die 
onder hun jurisdictie vallen. De plannen bevatten, rekening houdend met operationele en 
milieubeperkingen, regelingen en procedures die nodig zijn om te waarborgen dat schepen in nood, 
na toestemming van de bevoegde instanties, onmiddellijk naar een toevluchtsoord kunnen varen.  
Indien de lidstaat het nodig en mogelijk acht, bevatten de plannen ook maatregelen voor de 
beschikbaarstelling van adequate middelen en uitrustingen voor hulpverlening, redding en 
antivervuilingsmaatregelen. De plannen voor de opvang van schepen in nood worden op aanvraag 
ter beschikking gesteld.” 
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Uit het artikel volgt dat de lidstaten plannen opstellen voor de opvang van schepen in nood in de 

wateren die onder hun jurisdictie vallen. Deze plannen moesten tegen ten laatste 5 februari 2004 

worden opgemaakt. Door de opneming van de woordgroep “na toestemming van de bevoegde 

instanties” bevestigt deze bepaling dat kuststaten niet verplicht zijn schepen in nood toegang te 

verschaffen tot hun havens. Er wordt ook niet verduidelijkt op welke gronden deze toestemming 

dient genomen te worden. Bij het al dan niet toestemming geven door de bevoegde instanties moet 

rekening gehouden worden met de toepasselijke IMO-richtsnoeren. Er kan vanuit gegaan worden dat 

hiermee de IMO guidelines on places of refuge worden bedoeld. Deze bevatten namelijk een aantal 

criteria die door de autoriteiten van de kuststaat in acht zouden moeten worden genomen bij het 

nemen van een beslissing over toegang tot een toevluchtsoord.121 Hoewel deze guidelines niet-

bindend zijn en dus niet kunnen worden afgedwongen, kunnen ze wel een belangrijke rol spelen in 

de controle van de redelijkheid van de beslissing van de kuststaat. Verder lijkt de Europese 

Commissie in deze richtlijn ook het economisch afschrikwekkend karakter voor de kuststaat te 

onderkennen wanneer deze een potentiële milieuramp toelaat in een van zijn havens.122 De 

Europese Commissie drukte in algemene zin de noodzaak uit om dadelijk compensatie te voorzien 

voor elke haven die een schip in nood toegang verleend, maar de richtlijn specificeert geen specifiek 

hiervoor opgericht financieringsmechanisme.123 Verder is het bij het aanduiden van plaatsen als 

toevluchtshaven belangrijk te weten hoe het lokale milieu beïnvloed zal worden in het geval er zich 

een incident voordoet en welke stappen genomen kunnen worden om zo weinig mogelijk impact te 

hebben op de omgeving.124 Hiervoor is het belangrijk om zoveel informatie als mogelijk te 

verzamelen over potentiële toevluchtshavens vooraleer er zich een incident voordoet. Indien er zich 

dan een incident voordoet, kan deze informatie gebruikt worden door de autoriteiten om een zo 

goed mogelijke beslissing te nemen.125 

Sommige Europese staten, zoals Denemarken, hebben welbepaalde plaatsen als toevluchtshaven 

aangeduid en als zodanig bekendgemaakt. Het voordeel hiervan is dat alle gemeenschappen in die 

omgeving volledig op de hoogte zijn van de manier waarop zij kunnen getroffen worden door 
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scheepvaartongevallen en zich kunnen voorbereiden en oefenen in hun rampenplan.126 Verder heeft 

de Deense overheid ook financiële middelen ter beschikking gesteld voor faciliteiten die aan schepen 

in nood een antwoord kunnen bieden.127 Het Verenigde Koninkrijk daarentegen heeft geen specifieke 

locaties als toevluchtshavens aangeduid, omdat zij ervan uit gaan dat in het geval van een 

noodsituatie een plaats een toevluchtshaven kan worden afhankelijk van de welbepaalde 

omstandigheden waarin het incident zich voordoet.128  

Met betrekking tot schepen in nood was het Erika II pakket vooral van belang omdat het lidstaten 

verplicht om plannen op te maken over hoe ze de situatie van een schip in nood aanpakken. De 

richtlijn is de eerste bindende bepaling die concrete verplichtingen oplegt rond schepen in nood. Tot 

dan toe waren er enkel de IMO richtlijnen, maar deze waren niet bindend. Op grond van de 

Monitoringrichtlijn wordt er nu zelfs effectief verwezen naar deze richtlijnen en mogen lidstaten ze 

niet langer links laten liggen. 

C. Derde pakket maatregel: Erika III 

Het derde pakket maatregelen inzake maritieme veiligheid in de Europese Unie, het Erika III- pakket, 

werd pas aangenomen door het Europees Parlement op 11 maart 2009.129 Hieraan ging een vierjarig 

totstandkomingsproces vooraf. Hoewel met het Erika I- en het Erika II pakket door de EU reeds een 

duidelijke boodschap naar voor werd gebracht dat de veiligheid in de scheepvaart significant omhoog 

moest, bleek na de ramp met de Prestige op 13 november 2002 dat er nog heel wat werk aan de 

winkel was. Een snelle reactie bleef niet uit. Op 3 december 2002 kwam een Mededeling van de 

Commissie aan het Europees Parlement en de raad inzake de vergroting van de veiligheid op zee naar 

aanleiding van het vergaan van de olietanker “Prestige” tot stand.130 In deze mededeling wordt de 

nadruk gelegd op een versnelde uitvoering van de maatregelen uit de pakketten Erika I en II. Het 

oprichten van EMSA diende versneld te worden, het vervoer van zware scheepsdiesel door 

enkelwandige tankers diende verboden te worden en boetes dienden gecreëerd te worden.131 Op 31 

januari 2003 werd – overeenkomstig de Mededeling van november 2002- door de Commissie een 

bijeenkomst gehouden met de lidstaten om de voorbereidingen te treffen om toevluchtsoorden aan 

te duiden voor schepen in nood. Over de plannen die opgemaakt dienden te worden onder Richtlijn 
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2002/59/EG werd uiteindelijk beslist dat de opmaak ervan werd vervroegd van 5 februari 2004 naar 

1 juli 2003.  

In een mededeling van de Europese Commissie van 23 november 2005 wordt een derde pakket 

wetgeving ten behoeve van de veiligheid van de Europese Unie voorgesteld.132 Het Erika III pakket 

handelt over een verstrenging van de havenstaatcontrole, over een verstrenging van het toezicht op 

de classificatiemaatschappijen en een aanpassing van de Monitoringrichtlijn. Met betrekking tot 

schepen in nood is vooral artikel 20 belangrijk. Het nieuwe artikel 20 van de Monitoringrichtlijn stelt 

dat lidstaten een of meer bevoegde instanties moeten aanduiden die onafhankelijk en autonoom 

kunnen beslissen of een schip in nood al dan niet opgevangen zal worden. Deze instanties beslissen 

over de aanvaarding van een schip in een toevluchtsoord op grond van een voorafgaande 

beoordeling van de omstandigheden, op basis van de plannen die de lidstaat heeft opgesteld voor de 

schepen die bijstand behoeven.133 Deze instantie of instanties zorgen ervoor dat schepen tot een 

toevluchtsoord worden toegelaten indien zij van oordeel zijn dat een dergelijke opvang de beste 

oplossing biedt voor de bescherming van mensenlevens en het milieu. Een lidstaat kan, wanneer hij 

een schip opvangt in een toevluchtsoord, de exploitant, agent of kapitein van het schip vragen een 

verzekeringscertificaat voor te leggen. Het opvragen van dit certificaat mag evenwel niet leiden tot 

vertraging van de opvang.134 Het ontbreken van een verzekeringscertificaat ontheft de lidstaat niet 

van de voorafgaande beoordeling en de beslissing omtrent de opvang van schepen. Het ontbreken 

van het certificaat wordt op zich niet als voldoende reden voor een lidstaat beschouwd om te 

weigeren een schip op te vangen in een toevluchtsoord.135 

Met het Erika III pakket worden de door de Europese Unie opgelegde regels rond schepen in nood 

nog een stuk gedetailleerder. In de aangepaste Monitoringrichtlijn wordt nu expliciet verwezen naar 

IMO resolutie A.949 (23) en A.950 (23). Op die manier kan niet langer voorbijgegaan worden aan 

deze resoluties. Verder wordt in de aangepaste richtlijn ook het financiële aspect geregeld. Hierin zit 

evenwel een gemiste kans. Doordat het ontbreken van een verzekeringscertificaat niet als voldoende 

reden kan beschouwd worden om een schip in nood opvang te weigeren, blijft het probleem 

overeind van schade die eventueel niet vergoed zal worden. Hoewel de Erika pakketten een grote 

vooruitgang hebben tot stand gebracht met betrekking tot de beslissing van toegang blijven er hiaten 

bestaan op het vlak van aansprakelijkheid en compensatie. 
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Afdeling 4: Wetgevende initiatieven op nationaal vlak 

In de Belgische geschiedenis vinden we reeds een aantal vroege voorbeelden van verdragsbepalingen 

over toevluchtsoorden terug.136 Hiervoor dienen we terug te gaan tot de zestiende eeuw. De 

welvaart van het toenmalige België- dat toen nog niet België heette- werd vooral bepaald door de 

rivier de Schelde. Met het Vredesverdrag van Münster137 in 1648 werd de sluiting van de Schelde, die 

al gesloten was door de Nederlanders sinds 1585, wettelijk bevestigd. In artikel XXIII van dat Verdrag 

was een specifieke bepaling opgenomen met betrekking tot schepen in nood in interne wateren. Dit 

artikel uit het Verdrag van Münster was een van de allereerste conventionele bepalingen over de 

rechten van schepen in nood.138 Het artikel stelde dat zonder autorisatie of toestemming van de 

lokale autoriteiten, iemand niet zal arriveren, binnenkomen of blijven in de havens, baaien, stranden 

of wegen van iemand anders land met dergelijke schepen en mannen om achterdocht te 

veroorzaken, behalve wanneer iemand hiertoe gedreven werd door een storm, nood of door gevaren 

van de zee. Vooral het laatste deel van het artikel is belangrijk. In die periode was het dus nodig om 

van de lokale autoriteiten toestemming te krijgen om een haven binnen te varen, behalve wanneer 

het schip zich in nood bevond. Dan werd er een uitzondering gemaakt. Schepen in nood konden op 

grond van die bepaling dus niet langer de toegang tot een haven worden ontzegd. In 1830 scheidde 

België zich af van het Koninkrijk der Nederlanden en werd een onafhankelijke staat. In 1839 werd de 

wettelijke status van België vastgelegd in het Scheidingsverdrag tussen België en Nederland.139 Dit 

Verdrag verzekerde vrijheid van scheepvaart op de Schelde tussen Antwerpen en de volle zee. In een 

memorandum van de conferentie te Londen van 18 april 1839, dat het Scheidingsverdrag 

verduidelijkte, verklaarden de grote mogendheden: 

“La libre navigation de l’Escaut renferme, sans aucun doute, la faculté, pour tout navire, de stationner 
librement dans toutes les eaux de ce fleuve et de ses embouchures, si les vents, les glaces ou d’autres 
circonstances l’exigent, et il n’est pas à prévoir qu’aucune contestation puisse s’élever sur cet objet, 
qui pourra au reste, être plus positivement déterminé par réglement.”140 

Deze bepaling verschaft schepen in nood op basis van de vrijheid van scheepvaart op de Schelde de 

mogelijkheid om zich te beschermen tegen wind, ijs en andere omstandigheden die dit vereisen door 

niet langer verder te varen maar te stoppen. Het Scheidingsverdrag is vandaag nog steeds van 
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toepassing en kan ingeroepen worden door schepen in nood op de Schelde.141 Deze bepaling legt een 

verband tussen het concept van schepen in nood en de vrijheid van scheepvaart. Het recht van een 

schip om zijn toevlucht te zoeken tot een toevluchtsoord wordt hierbij geacht inherent te zijn aan het 

meer algemene concept van vrijheid van scheepvaart.142 Beide verdragen behandelen specifiek de 

situatie van de Schelde. Algemene bepalingen over schepen in nood op zee bestonden nog niet.  

Nu is er in België wel een regime uitgewerkt rond schepen in nood. De federale overheidsdiensten 

met bevoegdheid op zee hebben hun bevoegdheid in verband met het verlenen van bijstand aan 

schepen in nood overgedragen aan de provinciegouverneur van West-Vlaanderen.143 Snel kunnen 

reageren is immers van cruciaal belang. De definitie van schip is onder de Belgische wet zeer ruim 

gesteld. Boorplatformen en alle andere vaste of drijvende kunstwerken worden als schip beschouwd. 

De maatregelen die de provinciegouverneur kan nemen worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit.144 

De gouverneur vraagt bij de opvang van schepen die in nood zijn op zee raad aan de 

vertegenwoordigers van de FOD’s die zelf een bevoegdheid hebben op zee. Er vindt ook regelmatig 

overleg plaats tussen de gouverneur en de vertegenwoordigers om ervaringen uit te wisselen en de 

genomen maatregelen te verbeteren. Deze vertegenwoordigers zijn drie directeurs-generaal. Als 

vertegenwoordiger van de FOD mobiliteit treedt op de directeur-generaal van het Directoraat-

Generaal (DG) Maritiem vervoer. Als vertegenwoordiger van de FOD gezondheid, veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu treedt op de directeur-generaal van het DG Leefmilieu. Als 

vertegenwoordiger van de FOD binnenlandse zaken treedt op de directeur-generaal van de 

Algemene Directie Crisiscentrum. De andere FOD’s met bevoegdheid op zee kiezen zelf hun 

vertegenwoordiger. In het Koninklijk besluit worden vier maatregelen vastgelegd die de gouverneur 

kan nemen wanneer er een gevaar is voor de maritieme veiligheid of het mariene milieu. Vooreerst 

kan hij de bewegingen van het schip beperken. Voorts kan hij ook het schip bevelen om een andere 

koers te volgen. Ook kan hij de kapitein bevelen om een eind te maken aan de bedreiging van het 

milieu of de maritieme veiligheid. Hij kan een evacuatieteam aan boord brengen. Dit team kan dan 

de omvang van het risico inschatten, de kapitein helpen in een zoektocht naar een oplossing en 

tegelijk het bevoegde kuststation op de hoogte houden. Tot slot kan de gouverneur bij direct gevaar 

het schip dwingen om naar een toevluchtsoord te varen of het schip verplichten zich te laten loodsen 

of slepen. Deze lijst is evenwel niet exhaustief. Het staat de gouverneur dus vrij ook andere 
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maatregelen op te leggen.145 De gouverneur beschikt dus over een ruime waaier van mogelijkheden 

om op een zo goed mogelijke manier de noodsituatie te kunnen oplossen. 

In uitvoering van de EU Monitoringrichtlijn heeft België in haar Rampenplan voor de Noordzee 

bepaalde plaatsen als toevluchtsoord aangeduid.146 Aangeduid als toevluchtshaven zijn de haven van 

Oostende (met een maximumlengte van 160 meter en een diepgang van 8 meter) en de haven van 

Zeebrugge ( met een maximum diepgang van 12,8 meter). De haven van Zeebrugge doet enkel dienst 

als toevluchtshaven op voorwaarde dat een geschikte ligplaats beschikbaar is, toelating gegeven 

wordt door de havenkapitein-commandant na het ontvangen van een positief attest van een expert 

van de Nautische Commissie na expertise aan boord van het schip in nood en indien de 

havenmaatschappij door de P&I-club van het getroffen schip schriftelijk in het bezit wordt gesteld 

van een voldoende financiële borg als garantie. De Westhinder ankerplaats voor de kust is aangeduid 

als toevluchtsoord en biedt slechts beperkte bescherming. Als meest nabijgelegen droogdokken 

worden Vlissingen (Nederland) en Duinkerke (Frankrijk) aangeduid. Door het publiceren van haar 

toevluchtsoorden heeft iedereen nu toegang tot dit document. Dit staat in schril contrast met een 

aantal andere EU-lidstaten die hun lijst met toevluchtsoorden strikt geheim houden.147 Toch kunnen 

er enkele punten van kritiek aangehaald worden. Wat de wettelijke basis is van het Rampenplan 

Noordzee onder nationaal recht is eerder onduidelijk.148 Verder is het zo dat de voorwaarden voor 

toegang- vooral deze met betrekking tot een financiële waarborg- beter niet geregeld worden in een 

rampenplan, maar in een wet of een decreet. Een wet of een decreet heeft immers een bindende 

kracht, waar een rampenplan dit niet echt bezit. 

Wanneer we naar de Belgische praktijk kijken met betrekking tot het toelaten van een schip in nood 

tot een toevluchtsoord, of het weigeren van een schip tot een toevluchtsoord, zien we dat de België 

er een case-to-case benadering op nahoudt.149 Zo werd de in hoofdstuk 2, afdeling 2, B., genoemde 

MS Attican Unity in 1977 de toegang tot de Belgische territoriale zee ontzegd. De MS Long Lin werd 

in 1992 eveneens de toegang tot een Belgische haven ontzegd. De MS Ever Decent in 1999, de MS 

Vicky in 2003 en nog verschillende andere schepen kregen wel toegang tot een toevluchtsoord in 
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België omdat zij zich in een noodsituatie bevonden. De specifieke omstandigheden van de 

noodsituatie en de technische implicaties die ze met zich meebrengen spelen dus een zeer 

belangrijke rol. Aangezien België soms schepen in nood tot hun haven toelaat en ze in andere 

gevallen weigert, is het dus niet geheel duidelijk wat de positie is van België ten opzichte van het al 

dan niet bestaan van een gewoonterechtelijke regel die schepen in nood toegang geeft tot een 

toevluchtsoord. 

Helemaal anders is de situatie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten bestaat er 

immers geen wetgeving in verband met toevluchtshavens voor schepen. Het is de U.S. Coast Guard, 

als “Captain of the port” die de ultieme beslissing neemt of een schip in territoriaal water al dan niet 

een haven mag binnenlopen. De U.S. Coast Guard bezit deze bevoegdheid met het oog op het 

beschermen van de publieke orde, het milieu en de maritieme handel. Met het oog op het 

uitoefenen van deze bevoegdheid kunnen ze de hulp en de samenwerking inroepen van 

agentschappen van de federale staat, de deelstaten en de gemeenten. De haven kan een 

adviserende rol spelen in de beslissing om een schip in nood al dan niet de haven te laten 

binnenlopen. Er lijkt geen wettelijk precedent te bestaan waarbij de haven de beslissing van de U.S. 

Coast Guard wettelijk kan weigeren. Een voorbeeld dat hiermee verband houdt is het 2004 M/V 

Athos I olie lek in het hoofdkanaal van de Delaware River buiten de haven van Delaware. Het schip 

lag voor anker voor veertien dagen omdat er onenigheid bestond over de mogelijke 

aansprakelijkheid volgend uit reparaties. De U.S. Coast Guard nam hierbij verschillende 

mogelijkheden in overweging, inclusief of ze de opdracht zouden geven het schip de toelating te 

geven de haven binnen te varen of niet. Uiteindelijk was het probleem opgelost zonder dat er een 

oplossing gekozen was. Als de Coast Guard beslist een lekkend of beschadigd schip toe te laten in een 

haven, maar de haven hier sterk tegen gekant is en genoeg feitelijk bewijs heeft om een weigering te 

ondersteunen, zal de haven waarschijnlijk hiertegen een procedure moeten opstarten om alsnog de 

beslissing van de Coast Guard niet te hoeven uitvoeren.150
 

In België bestaat er dus een nationale wet die de provinciegouverneur van West-Vlaanderen de 

bevoegdheid geeft om snel een beslissing te nemen inzake schepen in nood. Hij beschikt hierbij over 

een ruime waaier aan mogelijkheden. Verder heeft België de plaatsen die zij heeft aangeduid als 

toevluchtsoord openbaar gemaakt. Uit de praktijk blijkt verder dat België ten opzichte van het 

aanvaarden van een schip in nood er een case-to-case benadering op nahoudt. In de VS daarentegen 

bestaat er geen nationale wet inzake schepen in nood en is de beslissing volledig aan de US Coast 

Guard.   
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Afdeling 5: Belanghebbende partijen in het geval van een schip in nood 

Indien een schip zich in een noodsituatie bevindt en er een beslissing dient genomen te worden over 

het al dan niet binnenvaren in een toevluchtshaven spelen er altijd verschillende tegenstrijdige 

belangen. Zowel de scheepseigenaar, de kapitein van het schip, de ladingbelanghebbende(n), de 

overheid van de kuststaat, de havens in de kuststaat, de verzekeraars, de milieuactivisten als de 

hulpverleners hebben elk hun eigen belangen die zij zo goed mogelijk wensen te beschermen.151 

Toegang krijgen tot een toevluchtshaven is voor de eigenaar van het schip zeer belangrijk, omdat hij 

enerzijds niet het risico wil lopen zijn schip te verliezen en anderzijds het leven van zijn bemanning 

niet op het spel wil zetten.152 Verder wil hij ook aansprakelijkheid voor de lading aan boord 

vermijden.153 Ook voor de kapitein van het schip is het van belang om zo snel mogelijk een 

toevluchtshaven te kunnen binnen varen.154 De kapitein kan immers verantwoordelijk geacht worden 

voor het verlies van het schip en de vracht en zelfs indien hij aan het incident ontsnapt zonder 

wettelijke aansprakelijkheid zal zijn reputatie en zijn carrière er hoogstwaarschijnlijk onder lijden.155 

Ook de ladingbelanghebbende(n) hebben er alle baat bij dat het schip in nood zo snel mogelijk een 

haven vindt waar herstellingen kunnen uitgevoerd worden, om op die manier hun lading zo goed 

mogelijk te beschermen.156 Tegenover deze drie partijen staat de overheid van de haven- of 

kuststaat. Voor de overheid van de haven- of kuststaat is eerst en vooral het behoud van de staat van 

primordiaal belang. Op grond van het Internationaal Zeerechtverdrag mag immers enkel een schip 

dat in onschuldige doorvaart is voor anker gaan indien het zich in nood bevindt. Kwalificatie van het 

onschuldig karakter van de doorvaart gebeurt uitsluitend op basis van objectieve criteria. Elke 

bedreiging of gebruik van geweld tegen de soevereiniteit, elke daad van opzettelijke en ernstige 

vervuiling,…157 kunnen ervoor zorgen dat het schip niet langer in onschuldige doorvaart is en op 

grond hiervan zal de haven- of kuststaat onvermijdelijk de toegang tot hun havens weigeren. 

Wanneer bijvoorbeeld in de Verenigde Staten een schip dat beweert dat het zich in nood bevindt 

dichterbij hun kustlijn komt, zal de eerste reactie van de Verenigde Staten zijn dat ze de situatie 
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zullen inschatten met het oog op een mogelijks gevaar voor de veiligheid.158 In de Verenigde Staten is 

het dus zo dat in het geval er een beslissing moet genomen worden met betrekking tot het feit of een 

schip al dan niet toegang verleend zal worden tot een haven, de overheid van deze staat zijn 

beslissing vooral zal nemen op basis van zelfbehoud en bescherming van de staat.159 Deze 

bescherming van de staat, samen met de bescherming van de haven zelf, is voor de havens de 

drijfveer. Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat een haven een toegangspunt is tot een 

land en waar de nationale veiligheid kan geschonden worden.160 In Europa wordt vooral de nadruk 

gelegd op een afweging van de belangen van zowel de haven- of kuststaat als die van het milieu. 

Naast het feit dat het schip dat toegang vraagt mogelijk de vrede, goede orde of veiligheid van de 

staat in gevaar kan brengen, is ook de bescherming van het milieu van belang. Door het verschaffen 

van toegang ontstaat er immers ook een risico op vervuiling van het mariene milieu. In het geval dat 

er een risico bestaat op potentiële schade aan het milieu moet de overheid instaan voor de 

bescherming van het mariene leven, de fauna en flora voor de kuststaat en het levensonderhoud en 

de winst van de kusteconomie. Dat een scheepsramp evenwel niet altijd zorgt voor een daling van de 

inkomsten aan de kust bewijst de ramp met de Costa Concordia. De berging van de Costa Concordia 

nam meer dan twee jaar in beslag, vooraleer het schip gesleept kon worden naar de haven van 

Genua. Doordat het schip zo dicht tegen de kust van het eiland Giglio lag, zorgden de 

reddingswerkers voor voldoende inkomsten voor het draaiend houden van de economie op het 

eiland. Hoe het nu verder moet met de economie van het eiland nadat de reddingswerkers 

vertrokken zijn is nog niet duidelijk.161 Er moet hierbij op gewezen worden dat in het geval van de 

Costa Concordia het schip zeer snel gezonken is en toegang vragen tot een toevluchtshaven dus niet 

aan de orde was. Indien andere partijen echter wel schade lijden kan dit de aansprakelijkheid van de 

kuststaat in het gedrang brengen. Om het even welke beslissing de haven- of kuststaat ook neemt, 

deze moet steeds redelijk zijn. Indien een haven- of kuststaat een schip in nood de toegang weigert 

en in deze beslissing nalatigheid kan gezien worden, zal deze staat de door haar geleden schade 

afkomstig van de vervuiling niet vergoed zien en zal zij zelf aansprakelijk worden voor hierdoor 

geleden schade door derden. Stuart Hetherington zegt hierover: 

“Difficult questions of causation will arise. A claimant who wishes to sue the port authority that has 
refused access would, presumably, have a difficult burden of showing that, had access been granted 
to the stricken vessel, the ensuing damage would not have been occasioned. That would require a 
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great deal of speculation by a Court as to what would have happened in the event that a port of 
refuge had been provided. It would, no doubt, be difficult for a Court to reach such a conclusion if 
the damage sued upon took place at or shortly after the time at which a place of refuge had been 
denied. If, however, a considerable time had elapsed such a conclusion might be easier to reach”.162 
 
Samengevat speelt voor de haven- of kuststaat dus vooral haar eigen veiligheid en haar 

aansprakelijkheid een belangrijke rol. Aansprakelijkheid is echter vooral van belang voor de 

verzekeraars.163 De milieubelangen worden waargenomen door milieuactivisten.164 Zij zijn 

voorstander van het opvangen van een schip in nood in een toevluchtshaven indien hierdoor grotere 

milieuschade kan vermeden worden. Tot slot spelen ook de belangen van hulpverleners. Voor hun is 

vooral compensatie belangrijk. Zoals hoger reeds aangehaald, is het meestal de hulpverlener die de 

aanvraag tot het verkrijgen van toegang tot een toevluchtsoord zal doen. Onder LOF 2000165 kunnen 

partijen een schuilplaats overeenkomen. De hulpverlener is dan verplicht het schip naar die 

schuilplaats te brengen. Indien er geen plaats overeengekomen wordt waar het schip naartoe 

gebracht moet worden, moet de hulpverlener het schip zelf naar een schuilplaats brengen. Er kan 

aangenomen worden dat deze schuilplaats uit LOF een toevluchtsoord is in de zin van a place of 

refuge.166  Indien de toegang echter geweigerd wordt is het mogelijk dat dit gevolgen heeft voor de 

haven- of kuststaat. In dat geval is het immers mogelijk dat de hulpverlener een vordering instelt 

tegen de haven- of kuststaat omdat het weigeren van toegang geleid heeft tot verliezen bij wijze van 

hulp of speciale compensatie, of SCOPIC bezoldiging geweigerd of verminderd werd.167 Omdat de 

hulpverlener al zijn gemaakte kosten wil vergoed zien zal de haven- of kuststaat hiervoor moeten 

opdraaien als zij ervoor aansprakelijk zijn. Het nemen van een beslissing in verband met een 

toevluchtshaven is dus steeds een afweging van verschillende belangen en allesbehalve gemakkelijk. 

Er zal steeds moeten gekeken worden naar de specifieke omstandigheden van de noodsituatie en op 

basis daarvan zal er moeten geprobeerd worden om de best mogelijke beslissing te nemen.   
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Afdeling 6: Conclusie 

We kunnen dus besluiten dat, hoewel er wel enkele oudere uitspraken bestaan die dit ontkrachten, 

er geen recht van toegang bestaat voor een schip tot een haven. Havens vallen onder de volledige 

soevereiniteit van de kuststaat en het is de kuststaat die beslist of een schip al dan niet toegang krijgt 

om de haven binnen te varen. Lange tijd was het wel zo dat aan een schepen in nood onderdak werd 

verleend in toevluchtshavens, op grond van een internationale traditie. Gelet op de situatie met de 

Erika, de Castor, de Prestige, de MSC Flaminia, de Maritime Maisie, … lijkt aan deze traditie evenwel 

een einde te zijn gekomen.168 Steeds vaker weigeren kuststaten om een schip in nood onderdak te 

verschaffen, vooral uit aansprakelijkheidsoverwegingen. Nochtans zou op die manier grotere schade 

vermeden kunnen worden. Internationale verdragen bevatten geen bindende bepalingen over een 

recht van toegang voor schepen in nood. De situatie van schepen in nood wordt wel erkend en er 

wordt hen het recht gegeven om voor anker te gaan in de territoriale zee indien ze in onschuldige 

doorvaart zijn en zich in nood of in een geval van force majeure bevinden. Sommigen grijpen naar het 

Internationaal Zeerechtverdrag om een weigering van een schip in nood tot een toevluchtshaven te 

rechtvaardigen door te stellen dat een schip in nood die een risico op vervuiling met zich meebrengt 

niet langer in onschuldige doorvaart is in de territoriale zee. Over toegang tot een haven zeggen de 

verdragen echter niets. Er bestaan wel twee guidelines van IMO die over schepen in nood gaan, maar 

deze guidelines zijn niet bindend. Toch gaat er een groot gezag vanuit en worden ze meestal 

gerespecteerd. Door de opname ervan in de bepalingen over de plannen voor opvang van schepen in 

nood in de Europese Monitoringrichtlijn dienen de Europese staten er sowieso rekening mee te 

houden. Verder heeft ook CMI belangrijk werk geleverd op het vlak van schepen in nood. CMI had 

een ontwerpverdrag klaar waarin zowel de problemen rond toegang als de problemen rond 

aansprakelijkheid en compensatie zouden opgelost worden. IMO heeft echter beslist dat er nog geen 

nood is aan een internationaal verdrag rond schepen in nood. Volgens IMO bieden de bestaande 

aansprakelijkheidsverdragen voldoende bescherming en worden hiaten vooral gecreëerd doordat 

niet elk land de Verdragen wil ratificeren. Zij sturen dan ook aan op een bredere ratificatie en een 

versnelde inwerkingtreding van deze Verdragen. Dat het nemen van beslissingen inzake 

toevluchtshavens steeds een afweging van de verschillende belangen vereist staat als een paal boven 

water. Welke belangen echter de doorslag zullen geven blijkt afhankelijk van situatie tot situatie.  
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Hoofdstuk 3: Aansprakelijkheid inzake schade 

Indien een schip zich in nood op zee bevindt kunnen er zich twee situaties voordoen. Ofwel wordt 

het schip de toegang tot een toevluchtshaven ontzegd, ofwel wordt het schip tot een 

toevluchtshaven toegelaten. In zowel het eerste als in het tweede geval zal onvermijdelijk een vraag 

van aansprakelijkheid opduiken. Hierna worden de huidige aansprakelijkheidsregimes besproken op 

internationaal, op Europees en op nationaal vlak. Er wordt onderzocht wie moet opdraaien voor de 

veroorzaakte schade en in hoeverre dit het geval is. 

Afdeling 1: Wetgeving op internationaal vlak  

Indien de scheepvaart een internationaal gebeuren is worden problemen het best aangepakt op 

internationaal niveau. Momenteel bestaan er nog enkele hiaten in de bestaande 

aansprakelijkheidsregimes. Wat de huidige stand van zaken is wordt hieronder uiteengezet. Op 

internationaal vlak bestaan er enkele specifieke verdragen rond aansprakelijkheid en een algemeen 

verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid. Hierna wordt eerst het CLC-verdrag besproken. 

Erna komt het LLMC-verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid aan bod en tot slot komen 

enkele specifieke verdragen inzake aansprakelijkheid aan bod. 

A. Internationale conventie inzake burgerlijke aansprakelijkheid CLC convention 1969- 

Protocol 1993 

De internationale conventie inzake burgerlijke aansprakelijkheid kwam tot stand op 29 november 

1969 en trad in werking op 19 juni 1975. De aanleiding tot het ontstaan van het CLC-verdrag was de 

ramp met de Liberiaans tanker Torrey Canyon. Op dat ogenblik bleek dat het tot dan toe geldende 

klassieke stelsel van aansprakelijkheid van scheepseigenaars- zoals volgt uit de Brusselse verdragen 

van 1924 en 1957-onvoldoende tegemoet kwam aan de belangen van de slachtoffers.169 De CLC 

conventie moest ervoor zorgen dat adequate compensatie beschikbaar werd gesteld voor personen 

die schade leden ten gevolge van olieverontreiniging afkomstig van maritieme ongevallen. Dergelijke 

schade mocht ook afkomstig zijn van voorzorgsmaatregelen die genomen werden om vervuiling te 

vermijden. Niettegenstaande het ontbreken van een voorbeeld van dit type van schade, zou de 

ontvangst van een schip in nood in een toevluchtshaven beschouwd kunnen worden als een 

voorzorgsmaatregel, indien deze ontvangst gebaseerd is op een redelijke beslissing om een ernstig 

en dreigend vervuilingsrisico te verhelpen. In dat geval is er dus geen behoefte aan additionele 

compensatiemechanismen, tenzij de beslissing om onderdak te verlenen aan het schip genomen was 
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ten einde het schip zelf, of zijn lading, veilig te stellen, iets wat in elke situatie moeilijk te 

onderscheiden is van een risico op vervuiling.170  

Indien de Conventie van toepassing is, legt ze de aansprakelijkheid bij de eigenaar van het schip 

waaruit vervuilende olie ontsnapte of geloosd werd. Het gaat hierbij om een objectieve 

aansprakelijkheid. Er moet geen fout van de eigenaar bewezen worden. Op grond van artikel 5 van 

het Verdrag kan de eigenaar zijn aansprakelijkheid beperken. Het gaat onder dit verdrag dus niet om 

een onbeperkte aansprakelijkheid. Door het beperken van de aansprakelijkheid van de 

scheepseigenaar is het zo dat de totaliteit van de claims dit bedrag mogelijks kan overschrijden. De 

scheepseigenaar kan zijn aansprakelijkheid niet exonereren, behalve wanneer het gaat om schade 

die het gevolg is van een oorlogsdaad, een natuurramp die de vorm aanneemt van force majeure, 

een daad van een derde gepleegd met de intentie om die specifieke schade te veroorzaken, of in het 

geval dat de schade uitsluitend veroorzaakt is door de nalatigheid van de bevoegde overheid die 

ermee belast is navigatiehulp te verlenen bij het uitoefenen van die functie. De conventie legt een 

verplichte verzekering of andere financiële zekerheden die van waarde equivalent zijn aan deze van 

de totale aansprakelijk voor een ongeval op aan de eigenaars van deze schepen.171  

In het geval van weigering van een schip tot een toevluchtshaven kan de eigenaar van een vervuilend 

schip onder het CLC-verdrag geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van aansprakelijkheid 

wanneer hij nalatigheid bewijst langs de zijde van de eiser die schade leidt door de vervuiling.172 

Stuart Hetherington zegt hierover: 

“Where, however, a State refuses entry to a place of refuge and that decision can be seen to have 
been made negligently, the State concerned will not only fail to recover all the damage which it 
sustains by reason of any ensuing pollution or other damage, but may be liable to compensate third 
parties who suffer damage.”173 

Principieel is het dus de scheepseigenaar die aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door 

olievervuiling. Exoneratie is slechts in een klein aantal gevallen mogelijk. De scheepseigenaar is 

verder ook niet langer aansprakelijk indien de kuststaat zelf nalatig is geweest.174 Wanneer een 

haven- of kuststaat onderdak verschaft aan een schip in nood, maar hierbij nalatigheid bewezen kan 

worden van de haven- of kuststaat zal de haven- of kuststaat zelf mogen opdraaien voor de kosten. 
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Een ander geval denkbaar waarin zij zelf moeten opdraaien voor de kosten is wanneer de schade niet 

onder het toepassingsgebied van het CLC-verdrag valt. Het CLC-verdrag dekt enkel verlies of schade 

buiten het schip veroorzaakt door bevuiling ten gevolge van het ontsnappen of doen wegvloeien van 

olie uit het schip, met dien verstande dat vergoeding voor andere schade aan het milieu dan 

winstderving ten gevolge van deze schade wordt beperkt tot de kosten van redelijke maatregelen tot 

herstel die daadwerkelijk worden ondernomen of zullen worden ondernomen en de kosten van 

preventieve maatregelen alsmede verlies of schade veroorzaakt door die maatregelen. Vallen dus 

niet onder toepassing van het CLC-verdrag schade aan zaken of letsel aan personen anders dan door 

verontreiniging, bijvoorbeeld doordat een olietanker tegen een havenwerk gevaren is of schade 

veroorzaakt doordat een schip de toegang tot een haven een tijd remt.175 Niettegenstaande dat de 

haven- of kuststaat in sommige gevallen al zelf moet opdraaien voor haar eigen schade zal deze in 

geval zij zelf een fout heeft begaan ook door derden kunnen aangesproken worden om de schade 

ontstaan door die vervuiling te vergoeden. Er dient hierbij wel gewezen te worden op het feit dat er 

een causaal verband moet aangetoond worden tussen enerzijds de fout of nalatigheid van de staat 

en anderzijds de uit de nalatigheid van de staat ontstane schade. Het gaat dan immers niet langer om 

een foutloze aansprakelijkheid maar om een foutaansprakelijkheid onder het gemeen 

aansprakelijkheidsrecht. 

Verder dekt ook de Internationale conventie van 1992 met betrekking tot de oprichting van een 

internationaal fonds voor compensatie van schade door olieverontreiniging schade veroorzaakt door 

olie.176 Deze conventie staat ook bekend als de FUND convention. Verder is er ook het Protocol van 

2003 bij de FUND-convention, beter bekend als het SUPPLEMENTARY fund.177 Schade die boven de 

limieten van het CLC-verdrag gaat, of in het geval van niet-aansprakelijkheid of het in gebreke blijven 

van de scheepseigenaar, zal het IOPC Fonds en het Supplementary Fonds de slachtoffers 

compenseren. Vrijstelling van aansprakelijkheid is onder deze regimes enkel mogelijk wanneer het 

gaat om een oorlogsdaad, van een oorlogsschip of van een schip geëxploiteerd door een staat voor 

niet commerciële doeleinden, of in het geval van een gebrek aan bewijs van causaliteit tussen het 

schip en de veroorzaakte schade, of tussen de schade en de intentionele daad of nalatigheid van het 

slachtoffer. Behalve het ongeval met de Prestige, dat plaatsvond toen het tweede additionele fonds 
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nog niet opgericht was, zijn er geen voorbeelden van gevallen waarbij de compensatie die viel onder 

het CLC-IOPC mechanisme onvoldoende was om de schade te dekken. Daarenboven, in acht 

nemende dat schade aan toevluchtshavens relatief klein is in de schaal van verontreiniging door olie, 

is de compensatie die voorzien wordt door deze fondsen in dat soort zaken voldoende.178 Toch moet 

hier enige nuance worden aangebracht. Hoewel het IOPC Fonds instaat voor de vergoeding van 

schade ten gevolge van olieverontreiniging boven de limieten van het CLC-verdrag of indien de 

scheepseigenaar niet aansprakelijk is, kunnen er in het geval van toevluchtshavens toch problemen 

opduiken. Indien het IOPC fonds kan bewijzen dat de schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van 

het handelen of nalaten van de schadelijder met het opzet schade te veroorzaken of door de schuld 

van die persoon, dan zal ook het IOPC Fonds de schade niet vergoed. Wanneer een haven- of 

kuststaat een schip in nood onderdak verschaft in een toevluchtshaven bestaat er dus wel degelijk 

een kans dat de schade niet volledig vergoed zal worden. Immers, wanneer de haven- of kuststaat 

zelf schuld treft bij het ontstaan van deze schade in de toevluchtshaven zal het IOPC Fonds niet 

langer vergoeden. Een voorbeeld hiervan is dat de haven- of kuststaat wist of had kunnen weten dat 

de haven niet geschikt was voor het opvangen van het schip in nood. Dit in het achterhoofd houdend 

staan staten dus zeer terughoudend ten opzichte van het aanvaarden van schepen in nood in hun 

havens. 

Na de ramp met de Exxon Valdez in 1989 vormden de Verenigde Staten hun eigen regime met 

betrekking tot olieverontreiniging: the Oil Pollution Act van 1990 (hierna: OPA 90).179 In OPA 90 

worden zowel directe regulering als aansprakelijkheid gebruikt om de olievervuilingsrisico’s die de 

maritieme transportsector met zich meebrengt te controleren.180 OPA 90 verhoogt de 

aansprakelijkheidslimieten voor schepen die olie vervoeren en laat deze aansprakelijkheid in vele 

gevallen onbeperkt.181 Onder de Oil Pollution Act wordt de verantwoordelijke partij geacht de 

scheepseigenaar te zijn van het schip of van de inrichting van waar olie geloosd wordt.182 De 

bewijslast om aan aansprakelijkheid te ontsnappen ligt bij de vervuilende partij.183  
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B. Verdrag inzake de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen184 

In beginsel regelt het LLMC verdrag niet het ontstaan van de aansprakelijkheid zelf. Het verdrag geeft 

eerder uiting aan het recht voor scheepseigenaars en hulpverleners om hun aansprakelijkheid te 

beperken onder het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Er zal dus eerst een fout, schade en een 

causaal verband bewezen moeten worden vooraleer tot beperking van aansprakelijkheid kan 

overgegaan worden. In hoofdstuk 1 van het verdrag komen de personen aan bod die gerechtigd zijn 

hun aansprakelijkheid te beperken: de scheepseigenaar, de hulpverlener, de persoon voor wiens 

handeling, onachtzaamheid of nalatigheid de scheepseigenaar of redder aansprakelijk is en tegen wie 

een vordering wordt ingesteld. Het verdrag bepaalt in artikel 2 welke vorderingen voor beperking 

vatbaar zijn. Van zodra de scheepseigenaar bewijst dat de vordering onder een van de bepalingen 

van artikel 2 LLMC-verdrag valt is hij gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken, tenzij beperking 

van aansprakelijkheid uitgesloten is op grond van artikel 4. Of zoals Clarke het stelt:  

“The shipowner merely has to establish that the claim falls within Article 2 of the convention. Once he 
establishes that, he is entitled to a decree limiting his liability, unless the claimant proves the facts 
required by Article 4.”185   
 
Artikel 4 LLMC-verdrag bepaalt 

“Zijn ongeacht de grondslag vatbaar voor beperking: 
a. Vorderingen met betrekking tot dood en letsel dan wel verlies of beschadiging van zaken 

(hieronder begrepen beschadiging van kunstwerken van havens, dokken, en waterwegen, 
alsmede hulpmiddelen bij de navigatie), ontstaan aan boord van of in rechtstreeks verband 
met de exploitatie van het schip of met hulpverleningswerkzaamheden, alsmede daaruit 
voortvloeiende schade.” 

Dit artikel biedt aan de personen die gerechtigd zijn hun aansprakelijkheid te beperken onder het 

LLMC-verdrag de mogelijkheid om deze effectief te beperken wanneer er zich een situatie van een 

schip in nood zich voordoet. Indien er dus een vordering ontstaat tegen de scheepseigenaar wegens 

schade aangebracht aan een toevluchtshaven zal de haven mogelijks niet al haar geleden schade 

vergoed zien. Wanneer de totaliteit van de claims de bedragen in het LLMC-verdrag overschrijdt, zal 

er geen compensatie mogelijk zijn voor het overschrijdende bedrag. Verder zullen, naast de haven- of 

kuststaten, ook andere personen die schade lijden ten gevolge van het schip in nood hun 

vorderingen beperkt zien. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan milieuactivisten, 

kustbewoners die ten gevolge van een scheepsramp hun inkomsten zien dalen, … 
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Niettegenstaande blijven sommige vorderingen op grond van artikel 3 LLMC-verdrag vrij van 

beperking:  

“a. Vorderingen uit hoofde van hulpverlening, met inbegrip van, indien van toepassing, vorderingen 
voor een speciale vergoeding krachtens artikel 14 van het Internationaal Verdrag van 1989 inzake 
hulpverlening, zoals gewijzigd, of wegens bijdrage in averij-grosse;  
  b. Vorderingen ter zake van schade door verontreiniging door olie in de zin van het Internationaal 
Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie van 29 
november 1969 of van enige wijziging van dat Verdrag of van een bij dat Verdrag horend Protocol 
welke van kracht is.” 
 
Verder kan aansprakelijkheid niet beperkt worden voor vorderingen uit kernschade en voor 

vorderingen van ondergeschikten van de scheepseigenaar of hulpverlener, wier werkzaamheden 

verband houden met het schip of de hulpverleningswerkzaamheden, indien de scheepseigenaar of 

hulpverlener volgens de wet die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is, niet gerechtigd is zijn 

aansprakelijkheid voor zulke vorderingen te beperken. Op basis van artikel 4 LLMC- verdrag zijn er 

ook gedragingen die de beperking van aansprakelijkheid opheffen. Een aansprakelijk persoon is niet 

gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken, indien bewezen wordt dat de schade het gevolg is van 

zijn persoonlijk handelen of nalaten, begaan hetzij met het opzet zodanige schade te veroorzaken, 

hetzij roekeloos en met het bewustzijn dat zodanige schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. De 

bewijslast hiervan ligt bij diegene die de vordering instelt.186 Indien de haven- of kuststaat dus van 

mening is dat de schade veroorzaakt is door het opzettelijk gedrag van de scheepseigenaar of door 

zijn roekeloos handelen met het bewustzijn dat dergelijke schade kon ontstaan, zal het de haven- of 

kuststaat zijn die hiervan het bewijs zal moeten leveren. Enkel indien de haven- of kuststaat hiervan 

het bewijs kan leveren zal de scheepseigenaar niet langer gerechtigd zijn zijn aansprakelijkheid te 

beperken.  

Het is dus duidelijk dat de scheepseigenaar (of de persoon voor wiens handeling, onachtzaamheid of 

nalatigheid de scheepseigenaar aansprakelijk is) op grond van het LLMC-verdrag zijn 

aansprakelijkheid kan beperken voor een ongelooflijk groot aantal vorderingen, inclusief voor schade 

die een toevluchtshaven zou kunnen leiden door het aanvaarden van een schip in nood. Wanneer 

een toevluchtshaven haar schade vergoed wil zien zal zij onder het gemeen aansprakelijkheidsrecht 

eerst haar geleden schade, de fout van de scheepseigenaar of hulpverlener en het causaal verband 

tussen beide moeten bewijzen vooraleer van aansprakelijkheid sprake kan zijn. Vervolgens moet ze 

er rekening mee houden dat deze aansprakelijkheid beperkt kan worden. De situatie onder het LLMC 

verdrag is voor de toevluchtshaven dus erger dan onder het CLC-verdrag aangezien er geen sprake is 
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van een foutloze aansprakelijkheid en omdat de aansprakelijkheidsdrempels in het geval van 

olievervuiling veroorzaakt door tankers hoger liggen dan deze van het LLMC- verdrag. Hoewel het 

LLMC-verdrag weliswaar enkele uitzonderingen invoert, zal de scheepseigenaar slechts zelden zijn 

aansprakelijkheid niet kunnen beperken. De uitzondering van artikel 3, a, LLMC-verdrag, dat 

beperking van aansprakelijkheid uitsluit in geval van vorderingen uit hoofde van hulpverlening zorgt 

er voor dat enkel hulpverleners hun aansprakelijkheidsvordering niet beperkt zullen zien. 187 In de 

rechtsleer wordt hiervoor door sommigen de verklaring gegeven dat de vordering inzake 

hulpverlening al beperkt is tot de waarde van het geredde goed en dat beperking onder het LLMC- 

verdrag dus niet nodig is.188 

C. Verdragen die schade dekken veroorzaakt door vervuiling anders dan olie afkomstig 

van tankers 

In het licht van het volume van gevaarlijke stoffen- andere dan olie afkomstig van tankers- die 

vervoerd worden over zee zijn enkele andere verdragen gesloten die aan deze risico’s tegemoet 

wensen te komen. Het HNS-verdrag, het BUNKER-verdrag en de Nairobi Conventie inzake 

wrakopruiming worden hierna besproken. Van deze verdragen is tot op heden enkel het BUNKER-

verdrag al in werking getreden. 

1. Internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in 

verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS) 

1996189 

Het HNS-verdrag werd aangenomen in 1996 in een poging om te verzekeren dat gepaste 

compensatie beschikbaar zou zijn voor schade veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke en 

schadelijke stoffen.190 Dit verdrag dekt een ruime waaier van verschillende categorieën gevaarlijke 

stoffen die over zee vervoerd worden, inclusief deze die gedefinieerd worden in Annex II van de 

MARPOL conventie. Gebaseerd op het CLC-IOPC systeem, bevat de HNS conventie ook twee niveaus 
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van compensatie.191 Het HNS-verdrag legt op een eerste niveau de aansprakelijkheid inzake schade 

veroorzaakt door het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen bij de scheepseigenaar. 

Deze aansprakelijkheid is een foutloze aansprakelijkheid en wordt gedekt door een verplichte 

verzekering die moet afgesloten worden door de geregistreerde scheepseigenaar.192 Op een tweede 

niveau dekt een speciaal fonds -het HNS Fonds, gefinancierd door de ladingbelanghebbenden- de 

schade. Het doel van dit tweede niveau van compensatie is het dekken van schade die niet 

onmiddellijk van de scheepseigenaar kan teruggevorderd worden, omdat de scheepseigenaar ofwel 

niet verantwoordelijk is of failliet is of in het geval dat de drempel overschreden is.193 Tot op heden is 

het HNS-verdrag nog niet in werking getreden. In april 2010 werd een internationale conferentie 

bijeengeroepen voor een herziening van het HNS- verdrag. Op 30 april 2010 werd het 2010 Protocol 

bij het HNS-verdrag aangenomen.194 Het 2010 Protocol bij het HNS-verdrag pakt een aantal 

praktische problemen aan die vele staten ervan weerhouden hadden het originele verdrag te 

tekenen. Het HNS-Verdrag van 1996, zoals geamendeerd door het 2010 Protocol, zal mutatis 

mutandis het internationaal verdrag van 2010 inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in 

verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen vormen. Hoewel het HNS-

verdrag voorziet in een verplichte verzekering zal deze oplossing geen soelaas brengen zolang dit 

verdrag niet in werking is. 

2. Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door 

verontreiniging door bunkerolie (BUNKER)195 

Het BUNKER-verdrag werd aangenomen in 2001 met het oog op het in het leven roepen van een 

aansprakelijkheidsregime voor het vergoeden van de schade en de opruimingskosten veroorzaakt 

door olielekken afkomstig van andere schepen dan tankers.196 Naast een beperkte, foutloze 

aansprakelijkheid van de geregistreerde eigenaar van het schip, voert het Bunkerverdrag ook een 

beperkte, foutloze aansprakelijkheid in voor de operator ervan.197 Net zoals het CLC-verdrag en het 

HNS-verdrag voert de Bunkerconventie een verplichte verzekering in voor de scheepseigenaar. Door 

het invoeren van een verplichte verzekering wordt vergoeding van schade gegarandeerd aan de 
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schadelijder. Het verdrag trad in werking in november 2008. Sinds dan staat het dus onomstotelijk 

vast dat wanneer iemand schade lijdt door bunkerolie, deze schade ook vergoed zal worden. Voor de 

inwerkingtreding van het Verdrag bestond er geen verplicht verzekeringsregime die schade dekte 

veroorzaakt door olie afkomstig van andere schepen als tankers. Tot dan was het bijvoorbeeld 

onduidelijk voor haven- of kuststaten die een schip in nood toelieten tot hun haven of hun schade 

afkomstig van bunkerolie vergoed zou worden. Met de inwerkingtreding van dit verdrag zijn de 

problemen met betrekking tot compensatie van schade veroorzaakt door bunkerolie dus van de 

baan. 

3. Nairobi conventie inzake wrakopruiming198 

De oorsprong van de Nairobi Convention gaat terug tot de jaren 1970.199 De initiële trigger hiervoor 

lijkt immers het incident met de Torrey Canyon te zijn geweest.200 Dat dit incident een grote impact 

heeft gehad op de internationale gemeenschap blijkt uit de oprichting van het IMO Legal Committee 

en- zoals hierboven reeds aangehaald- het aannemen van de 1969 CLC en Fonds Conventie.201 

Tijdens de twaalfde bijeenkomst van het IMO Legal Committee in april 1972 brachten zowel Liberia 

als CMI het idee naar voor van een Conventie over het verwijderen van gevaarlijke wrakken.202 Als 

reactie hierop deed het Legal Committee in 1974- 1975 een onderzoek naar de nationale wetgeving 

met betrekking tot het opruimen van wrakken binnen zijn lidstaten met het oog op het voorbereiden 

van een internationale conventie.203 Echter, eens dit onderzoek voltooid was werd niets gedaan met 

de resultaten.204 Reactie van de lidstaten bleef lange tijd uit. Het is pas in 1993 dat België, Duitsland, 

Griekenland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een document voorlegden aan de 69ste 

bijeenkomst van het IMO Legal Committee waarin zij naar voor brachten dat het wenselijk was om 

verder te gaan met de voorbereiding van een internationale conventie over wrakopruiming binnen 

IMO.205 Een voorstel tot aanneming van een internationale conventie inzake wrakopruiming werd 

voorgelegd aan de 73ste bijeenkomst van het IMO Legal Committee in 1995 door Duitsland, 
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Nederland en het Verenigd Koninkrijk.206 Dit voorstel was het startpunt voor verdere 

onderhandelingen, die twaalf jaar zouden duren.207 De Nairobi Conventie inzake wrakopruiming werd 

ten slotte aangenomen tijdens een internationale conferentie gehouden in mei 2007 in Kenia.208 Tot 

op heden is de conventie nog niet in werking getreden. Zij zal in werking treden op 14 april 2015, 

twaalf maand nadat Denemarken de Conventie als 10de land ratificeerde.209 De conventie vormt de 

wettelijke basis voor staten om scheepswrakken te verwijderen die mogelijk een negatief effect 

kunnen hebben voor mensenlevens, goederen en eigendommen op zee. Scheepswrakken kunnen, 

wanneer ze blijven liggen, immers leiden tot navigatieproblemen en kunnen een bedreiging zijn voor 

het mariene milieu. Om deze dreiging te verhelpen laat de Conventie lidstaten nu toe om 

scheepswrakken te verwijderen die gelegen zijn buiten de territoriale zee. Via een optionele clausule 

kunnen staten sommige bepalingen van de Conventie ook toepassen binnen hun eigen territorium, 

inclusief de territoriale zee. Er moet op gewezen worden dat wanneer het wrak geen risico vormt, de 

Conventie niet van toepassing is. 

De Conventie maakt voor het verwijderen van de scheepswrakken door de kuststaten de 

scheepseigenaar financieel aansprakelijk en verplicht hem hiervoor een verzekering of een andere 

financiële garantie te hebben om de kosten te dekken voor het verwijderen van het wrak wanneer 

het schip 300 GT weegt of meer. De Nairobi Conventie beschikt niet over een eigen systeem van 

beperking van aansprakelijkheid.210 Artikel 10 (2) bepaalt dat niets in de Conventie afbreuk zal doen 

aan het recht van de scheepseigenaar om zijn aansprakelijkheid te beperken onder toepasselijk 

nationaal of internationaal recht, zoals bijvoorbeeld binnen de limieten van de LLMC conventie.  

4. Huidige stand van zaken 

Hoewel het regime uitgewerkt in de verdragen een goede oplossing biedt voor het 

aansprakelijkheidsprobleem kan niet van elk verdrag al gebruik worden gemaakt. Doordat tot op 

heden enkel nog maar het BUNKER-verdrag in werking getreden is blijft er nog een hele hoop schade 
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over die niet gedekt wordt door een verplicht verzekeringssysteem.211 Totdat het HNS-verdrag en de 

Nairobi Conventie inzake wrakopruiming in werking treden blijft er voor haven- en andere 

autoriteiten een risico bestaan dat zij hun schade niet vergoed zullen zien wanneer zij een schip in 

nood toegang tot hun haven verschaffen. Reeds in september 2004 werd dit probleem voorgelegd 

aan het IMO Legal Committee door the International Group of Protection and Indemnity Clubs.212 Een 

ontwerp van standaard garantiebrief werd hierin voorgesteld als basis voor een standaard tekst met 

betrekking tot een voldoende financiële waarborg voor het verschaffen van toegang aan een schip in 

nood tot een toevluchtshaven totdat bovengenoemde verdragen in werking treden.213 
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Afdeling 2: Wetgeving op Europees vlak  

De regelgeving van de Europese Unie behandelt indirect het probleem van aansprakelijkheid en van 

schade voor verliezen die door de toevluchtshavens geleden worden wanneer ze een schip in nood 

de toelating geven de toevluchtshaven binnen te varen. Richtlijn 2004/35/EC en richtlijn 2009/20/EC 

zijn hierbij belangrijk. Deze richtlijnen doen evenwel niet af aan de internationale overeenkomsten 

die in de Europese Unie reeds van toepassing zijn. Het CLC-IOPC-verdrag, het BUNKER-verdrag en het 

LLMC-verdrag blijven onverminderd van toepassing. Met betrekking tot het HNS-verdrag en het 

wrakkenverdrag moet worden opgemerkt dat, hoewel ook deze verdragen voorrang hebben op het 

recht van de Europese Unie, deze verdragen tot op heden nog niet in werking getreden zijn. Verder 

heeft het Europees Hof van Justitie in de zaak Commune de Mesquier v. Total France SA214 beslist dat 

ook andere EU wetgeving een basis kan bieden voor compensatie voor preventieve en remediërende 

maatregelen, buiten het toepassingsgebied van de internationale overeenkomsten, zoals 

bijvoorbeeld de richtlijn van de raad 75/442/EEC met betrekking tot afval. 

A. Richtlijn 2004/35/EC betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het 

voorkomen en herstellen van milieuschade 

De Europese richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid215 werd opgesteld om milieuschade te 

voorkomen en te herstellen en is opgebouwd rond het beginsel dat de vervuiler betaalt. De richtlijn is 

van toepassing op milieuschade die wordt veroorzaakt door het transport van gevaarlijke of 

vervuilende goederen via zee of een onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat als een 

gevolg van een van die activiteiten. Onder milieuschade wordt begrepen: schade aan beschermde 

soorten en natuurlijke habitats, schade aan wateren en bodemschade. Elk van deze soorten schade 

moet een bepaalde ernst bereikt hebben vooraleer er sprake is van milieuschade in de zin van de 

richtlijn.216 Het is dus niet eenvoudig in de praktijk vast te stellen of er sprake is van milieuschade die 

aanleiding geeft tot de toepassing van de richtlijn of niet.217 De richtlijn is van toepassing 

onverminderd strengere bepalingen van Gemeenschapsrecht met betrekking tot de uitvoering van 

enige binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallende activiteiten alsook de wetgeving van de 

Gemeenschap houdende regels inzake jurisdictieconflicten. De richtlijn geeft de bevoegde instantie 

de mogelijkheid om de kosten van preventieve maatregelen of herstelmaatregelen te verhalen op de 
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exploitant die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade heeft veroorzaakt. Onverminderd 

de toepasselijke nationale wetgeving, geeft de richtlijn particulieren geen recht op schadevergoeding 

vanwege milieuschade of een onmiddellijke dreiging van dergelijke schade. De richtlijn is niet van 

toepassing op milieuschade of een onmiddellijke dreiging van dergelijke schade ten gevolge van een 

oorlogshandeling, vijandelijkheden, een burgeroorlog of oproer of een natuurverschijnsel dat 

uitzonderlijk, onontkoombaar en onafwendbaar is. De richtlijn is eveneens niet van toepassing op 

milieuschade of een onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat ten gevolge van een 

incident waarvoor de aansprakelijkheid of schadevergoeding binnen de werkingssfeer valt van één 

van de internationale overeenkomsten die genoemd worden in bijlage IV van deze richtlijn, met 

inbegrip van toekomstige wijzigingen van die overeenkomsten, die in de betrokken lidstaat van 

kracht zijn. De internationale overeenkomsten zijn het CLC-verdrag, het Fonds-verdrag, het BUNKER-

verdrag en het HNS-verdrag. Indien de schade onder een van deze verdragen valt, zoals bijvoorbeeld 

in het geval het schip in nood een tanker is die toegang krijgt tot een toevluchtshaven, kan van deze 

richtlijn geen gebruik gemaakt worden. Indien de schade wel onder deze richtlijn valt doet dit geen 

afbreuk aan het recht van de exploitant om zijn aansprakelijkheid te beperken overeenkomstig de 

nationale wetgeving ter uitvoering van het LLMC-Verdrag, toekomstige wijzigingen van dit verdrag 

inbegrepen, of het CLNI-Verdrag,218 toekomstige wijzigingen van dit verdrag inbegrepen. Deze 

richtlijn legt belangrijke verplichtingen op aan de operator van het schip om schade te voorkomen en 

de vervuiling te verwijderen door het nemen van herstelmaatregelen. Doordat de internationale 

verdragen inzake schade voorrang hebben zal deze richtlijn slechts in een beperkt aantal 

schadegevallen toepassing krijgen. 

B. Richtlijn 2009/20/EC van het Europees parlement en de raad van 23 april 2009 

betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen219 

Deze richtlijn legt de verplichting op voor alle schepen die onder de vlag van een lidstaat varen of die 

een haven van een lidstaat binnenvaren om een voldoende hoge verzekeringsdekking te hebben 

voor alle maritieme vorderingen die onderworpen zijn aan de limieten van het LLMC-verdrag, zoals 

geamendeerd door het protocol van 1996. De lijst met maritieme vorderingen waarvoor 

aansprakelijkheid gelimiteerd kan worden staat in artikel 2 (1) LLMC-verdrag. Hieronder valt schade 

aan eigendom (inclusief haveninstallaties) die in directe relatie staat met de operaties van het schip 

of met de reddingsoperaties, net zoals de verliezen afkomstig van deze operaties. Enkel in de 

gevallen waar de totaliteit van de claims boven de drempel van de LLMC conventie gaat kan in dit 

geval de toevluchtshaven zonder compensatie vallen voor dat deel van zijn schade. 
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Deze richtlijn is dus een enorme stap voorwaarts in het garanderen dat Europese staten vergoed 

zullen worden voor de door hen geleden schade, indien de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar 

wordt vastgesteld. Ook havens die aangedaan worden door Europese schepen zullen zeker zijn dat 

de door hun geleden schade vergoed zal worden als wordt vastgesteld dat de scheepseigenaar 

aansprakelijk was. Tot op heden was een verplichte verzekeringsdekking enkel verplicht voor schade 

die onder het CLC- of het BUNKER-verdrag valt. Ook onder het HNS-verdrag en het Verdrag inzake 

wrakopruiming is een verplichte verzekering voorzien, maar deze verdragen zijn nog niet in werking 

getreden. Indien de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar nu wordt vastgesteld en hij zijn 

aansprakelijkheid beperkt onder het LLMC-verdrag zal de Europese kuststaat sowieso vergoed 

worden door de verzekeraar. Vroeger was het denkbaar dat door insolvabiliteit van de 

scheepseigenaar de schade niet vergoed werd. Deze richtlijn lost dit probleem, alleszins toch al 

binnen Europa, nu op. 

Afdeling 3: Wetgeving op nationaal vlak 

Aangezien België deel uitmaakt van de Europese Unie dient de Belgische nationale wetgeving 

conform te zijn met de Europese wetgeving terzake. De Belgische wetgeving inzake aansprakelijkheid 

vinden we terug in de Belgische Zeewet.220 Op basis van artikel 46 Zeewet is iedere scheepseigenaar 

persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen handelingen, verzuimen of verbintenissen. Verder is iedere 

scheepseigenaar ook burgerlijk aansprakelijk voor de handelingen van de kapitein en staat hij in voor 

de verbintenissen die door de kapitein zijn aangegaan in het uitoefenen van zijn dienst. Ook is hij 

aansprakelijk voor de handelingen van de bemanning, van de loods en van andere als dusdanig 

werkzaam zijnde aangestelden, in het uitoefenen van hun respectieve dienst. Op grond van artikel 47 

Zeewet kan de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid beperken overeenkomstig het LLMC-verdrag. 

Onder Belgisch recht is de toepassing van artikel 2, §1, d en e van dat verdrag evenwel uitgesloten. 

Zijn dus onder Belgisch recht niet vatbaar voor beperking: 

“d. vorderingen met betrekking tot het volbrengen, verwijderen, vernietigen of het onschadelijk 
maken van een gezonken, vergaan, gestrand of verlaten schip, daarbij inbegrepen alles wat zich aan 
boord bevindt of heeft bevonden; 
  e. vorderingen  met betrekking tot het verwijderen, vernietigen, of het onschadelijk maken van de 
lading van het schip” 
 
Onder Belgisch recht kunnen vorderingen met betrekking tot wrakopruiming niet beperkt worden. 

Wanneer een schip in nood dus moet opgeruimd worden zal de kuststaat zijn vordering dus niet 

beperkt zien onder het LLMC-verdrag. Het volledige bedrag van de schade zal kunnen 

teruggevorderd worden.  
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Voor de omzetting van Richtlijn 2004/35/EG in nationale wetgeving heeft de implementatiewetgever 

een tweesporenbeleid gevolgd, enerzijds via het Milieuschadedecreet en anderzijds via het 

Bodemdecreet.221 Deze richtlijn is door België dus omgezet in nationale wetgeving. 

Afdeling 4: Conclusie 

Door het beperkte toepassingsgebied van de bestaande aansprakelijkheids- en 

compensatiemechanismen en door scheepseigenaren de mogelijkheid te bieden hun schade te 

beperken zal dikwijls niet alle geleden schade vergoed worden.222 Zelfs indien de schade onder een 

dergelijk verdrag valt, blijft de mogelijkheid om de schadeclaim te beperken de haven- en kuststaten 

afschrikken om schepen in nood tot een toevluchtsoord toe te laten. Hoewel de bestaande 

aansprakelijkheids- en compensatieverdragen er wel voor zorgen dat sommige schade die geleden 

wordt door toevluchtshavens wordt vergoed via een verplicht verzekeringssysteem zijn ze niet 

voldoende. Sommige schade valt niet onder de bestaande verdragen, andere schade wordt slechts 

gedeeltelijk gedekt. Specifieke verdragen rond het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen en 

rond wrakopruiming zijn zelfs nog niet in werking getreden. Dit brengt met zich mee dat de 

verplichte verzekering waarin deze verdragen voorzien tot nu dus nog niet van toepassing zijn. Alles 

samen genomen blijkt dat de bestaande systeem dus geen voldoende dekking bieden voor schade 

afkomstig van schepen in nood. Mijns inziens zou een specifiek aansprakelijksregime rond schepen in 

nood, opgenomen in een specifiek verdrag rond schepen in nood, deze problemen beter kunnen 

beantwoorden.  
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Hoofdstuk 4: Pijnpunten in de regelgeving- voorstelling van 

oplossingen 

Tegenwoordig zijn staten niet steeds meer bereid schepen in nood toegang tot hun havens te 

verlenen. Hun houding ten opzichte van de internationale gemeenschap is eerder egoïstisch te 

noemen aangezien door het weigeren van een schip in nood tot een toevluchtshaven een nog veel 

grotere ramp kan ontstaan. Aan de hand van de hierboven gegeven uiteenzetting is het duidelijk dat 

er een aantal pijnpunten bestaan die zo snel mogelijk dienen verholpen te worden. Ik heb gepoogd 

om in hoofdstuk twee en drie al aan te geven waar er zich hiaten situeren op wetgevend vlak. Hierna 

wordt een beknopte samenvatting gegeven van de verschillende pijnpunten. Verder worden er ook 

enkele oplossingen aangereikt. 

Afdeling 1: Pijnpunten  

In januari 2001, net na het incident met de Castor maar maanden voor het zinken van de Prestige, 

was het de Spaanse delegatie die steun gaf aan de vraag om maatregelen te treffen rond 

toevluchtshavens en sheltered waters binnen IMO.223 Echter wanneer Spanje enkele maanden later 

geconfronteerd werd met de dreiging van een mogelijk olielek afkomstig van de Prestige 

overschaduwde het nationale belang om een mogelijke natuurramp te voorkomen elke bereidheid 

om het noodlijdende schip toegang te verlenen tot een haven.224 Hoewel Spanje waarschijnlijk goede 

bedoelingen had en het probleem wou aanpakken, deden zij net het omgekeerde van wat ze hadden 

moeten doen om het probleem met de Prestige aan te pakken. Hieruit blijkt dat er nogal wat 

hypocrisie aanwezig is om het probleem van schepen in nood daadwerkelijk aan te pakken. Uit 

technische analyses blijkt dat indien het schip toegang had gekregen tot een veilige schuilplaats het 

schip intact was gebleven, zeker voor een periode die lang genoeg zou zijn om de lading van boord te 

brengen en reparaties uit te voeren aan het schip. Indien Spanje de Prestige toegang had verleend 

tot een haven had de milieuramp misschien vermeden kunnen worden. Ironisch genoeg was het net 

de Spaanse delegatie die opriep tot actie voor de verbetering van de situatie rond toevluchtshaven 

en schepen in nood. Het is van belang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om schepen 

in nood zo goed mogelijk op te vangen en niet dat elke natie zijn eigen belang vooropstelt. 

Er dient op gewezen te worden dat situaties van schepen in nood dikwijls veroorzaakt worden door 

substandard ships. Doordat er schepen in de vaart zijn die eigenlijk niet meer zeewaardig zijn is de 

kans op een scheepsramp natuurlijk veel groter. Zowel door de invoering van de MARPOL-bepalingen 

                                                           
223

 L.E. WHITEHEAD, “No port in a storm- A review of recent history and legal concepts resulting in the extinction 
of ports of refuge”, 58 Naval L. Rev. 2009, (65) 76. 
224

 L.E. WHITEHEAD, “No port in a storm- A review of recent history and legal concepts resulting in the extinction 
of ports of refuge”, 58 Naval L. Rev. 2009, (65) 76. 



57 
 

inzake dubbelwandige tankers en de concretisering ervan binnen Europa hebben dit probleem al 

voor een groot deel opgelost. Toch blijft het belangrijk dat er veel aandacht gaat naar goed 

uitgeruste schepen, waardoor de veiligheid van de scheepvaart zo weinig mogelijk in het gedrang 

gebracht wordt. Het hoeft immers geen uitleg dat wanneer een schip dat eigenlijk dringend toe is 

aan herstellingen in een storm terecht komt een veel grotere kans heeft om beschadigd te raken en 

zijn toevlucht zal moeten zoeken tot een toevluchtshaven. 

Het kan natuurlijk altijd dat zelfs een schip dat perfect in orde is toch in een noodsituatie terecht 

komt. Daarom is het belangrijk dat er een duidelijk wetgevend kader bestaat rond schepen in nood. 

Dit is tot op heden niet het geval. Een eerste groot probleem is dat er nogal wat onduidelijkheid 

heerst over het feit of schepen in nood een recht van toegang hebben tot een haven. Er wordt geen 

enkele wettelijke bepaling gevonden waarin een dergelijk recht terug te vinden is. Hoewel een 

dergelijk recht eventueel zou kunnen bestaan op basis van het gewoonterecht is het zo dat staten de 

laatste jaren steeds vaker schepen in nood de toegang weigeren tot hun haven. We zouden uit het 

gedrag van de staten dus kunnen besluiten dat een dergelijke gewoonterecht niet langer bestaat. 

IMO heeft getracht aan de hand van een aantal richtlijnen duidelijkheid te scheppen hoe de 

beslissing inzake toegang zou moeten genomen worden. Hoewel de bedoeling goed is hangt er met 

betrekking tot het gebruik geen enkele verplichting aan vast. Europa heeft wel een richtlijn 

uitgevaardigd waarin zij haar lidstaten verplicht plannen op te maken inzake de opvang voor schepen 

in nood. De lidstaten moeten hierdoor plaatsen aanduiden die als toevluchtshaven kunnen gebruikt 

worden. Nochtans bestaat er geen enkele verplichting om deze plaatsen ook bekend te maken. 

Wanneer we dit koppelen aan het feit dat de beslissing inzake toegang wordt overgelaten aan de 

soevereiniteit van de lidstaten wordt al snel duidelijk dat niet elk schip in nood door een Europese 

lidstaat zal geholpen worden. Ter illustratie: John M. Lyras, voorzitter van de London P&I Club, riep 

recent nog op tot gecoördineerde internationale actie met betrekking tot de voorziening van 

toevluchtshavens voor schepen in nood.225 In het jaarrapport van 2014 verklaart hij dat het zeer 

teleurstellend is dat ongeveer twaalf jaar na de ramp met de Prestige nog steeds rapporten 

ontvangen worden waarin te lezen valt dat inspanningen om milieuvervuiling of andere risico’s te 

verzachten worden belemmerd door schepen de toegang tot een toevluchtshaven te ontzeggen.226 

Een tweede groot probleem betreft de aansprakelijkheid en de daarmee verwante compensatie. 

Hoewel er internationaal enkele belangrijke verdragen tot stand gekomen zijn inzake 

aansprakelijkheid voor schade bestaat er tot op vandaag nog steeds een grote kans dat schadelijders 
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niet al hun schade vergoed zullen zien. Hoewel het CLC-verdrag een foutloze aansprakelijkheid 

invoert, kan de scheepseigenaar die aansprakelijkheid beperken. De bedragen die de 

beperkingsdrempels te boven gaan zullen dus niet terugbetaald worden. De scheepseigenaar kan 

zelfs ontsnappen aan aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat de haven- of kuststaat die schade lijdt 

door het toelaten van een schip in nood tot hun territorium zelf nalatig geweest is. Ook een beroep 

op het IOPC Fonds biedt niet altijd een uitweg. Het IOPC Fonds zal niet tot vergoeding overgaan 

indien de schadelijder zelf schuld treft aan de schade. Verder bestaan er nog een aantal specifieke 

verdragen die een foutloze aansprakelijkheid invoeren: het HNS-verdrag, het BUNKER- verdrag en de 

Nairobi Conventie inzake wrakopruiming. Doordat- zoals eerder reeds aangehaald- tot op heden het 

HNS- verdrag en de Nairobi Conventie inzake wrakopruiming nog niet in werking zijn getreden, blijft 

hierop het gemeen aansprakelijkheidsrecht van toepassing. In dit geval moet er eerst een fout 

bewezen worden en kan de aansprakelijkheid beperkt worden op basis van het LLMC-verdrag. 

Verder voeren deze verdragen, net zoals het CLC-verdrag een verplicht verzekeringssysteem in. Door 

het uitblijven van de inwerkingtreding blijft er dus een grote hoeveelheid schade over die niet gedekt 

wordt door een verplicht verzekeringssysteem. Schade veroorzaakt door gevaarlijke en schadelijke 

stoffen en kosten opgelopen door het verwijderen van wrakken zullen dus slechts gedekt worden in 

zoverre de scheepseigenaar voldoende vermogend is. Indien de scheepseigenaar niet over 

voldoende geld beschikt of naderhand failliet gaat zullen de schadelijders zelf mogen opdraaien voor 

de kosten. 

De European Seaports Organization (ESPO) brengt in haar beleidspaper van mei 2013 enkele 

mogelijke obstakels aan het licht met betrekking tot het verzekeren van compensatie voor de 

financiële verliezen van toevluchtshavens voor het verlenen van hulp aan een schip in nood.227 

Hoewel het rapport van de Europese Commissie van november 2012 over deze compensatie voor 

toevluchtshavens stelt dat het bestaande wettelijke kader voldoende is vindt de ESPO dat daarbij 

enkele zaken over het hoofd gezien worden. De obstakels voor het verkrijgen van compensatie voor 

de toevluchtshavens uit de beleidspaper komen hierna een voor een aan bod. Een eerste pijnpunt 

dat in de paper wordt aangehaald is het verzekeringssysteem. Het verzekeringsmechanisme is enkel 

van toepassing wanneer de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar kan ingeroepen worden. In het 

algemeen, behalve wanneer er een directe vordering bestaat van de slachtoffers tegen de 

verzekeraar op basis van specifieke regels, is het gangbare principe dat scheepseigenaars de 

slachtoffers eerst moeten compenseren vooraleer zij zich kunnen richten tot hun verzekeraar om de 
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relevante kosten te dekken. Deze verplichting staat bekend als “pay to be paid”. Problemen doen 

zich hier voor wanneer de scheepseigenaar tengevolge van een faillissement niet langer in staat is 

aan de claims van de slachtoffers te voldoen. Een tweede probleem doet zich voor bij de verplichting 

voor elk schip die vaart onder de vlag van een EU-lidstaat of elk schip dat de haven van een lidstaat 

binnenvaart om een voldoende verzekeringsdekking te hebben voor alle maritieme claims die onder 

de LLMC-conventie vallen. Wanneer de totaliteit van de claims tengevolge van de werking van het 

schip de drempels van de LLMC-conventie overschrijdt, is het mogelijk dat de toevluchtshaven voor 

een deel van de door haar geleden schade niet gecompenseerd zal worden. Het rapport van de 

Europese Commissie stelde hierover dat in acht genomen het relevante bedrag van de LLMC-

drempels de waarschijnlijkheid van zo’n soort zaken beperkt is, misschien zelfs onbestaande. Dit 

klopt niet volgens ESPO. Schepen in nood kunnen immers heel gevaarlijke goederen transporteren 

die catastrofale gevolgen kunnen veroorzaken voor mens en omgeving en in het bijzonder schade 

kunnen veroorzaken voor de haven waartoe het schip in nood zijn toevlucht zoekt. Als oplossing stelt 

het ESPO voor dat een schuldloze aansprakelijkheid van de staat wordt ingevoerd indien aan een 

toevluchtshaven gevraagd wordt om een schip in nood onderdak te verlenen. Een derde pijnpunt ligt 

in de vergoeding van schade onder het speciaal internationaal systeem CLC- IOPC. CLC-IOPC vergoedt 

schade die veroorzaakt wordt door vervuiling met hydrocarbons vervoerd per schip via een lek in dat 

schip of via dumping op zee. Deze schade kan afkomstig zijn van voorzorgsmaatregelen die genomen 

worden om vervuiling te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een schip in een 

toevluchtshaven. Zuivere economische verliezen zonder een directe causale link met de vervuiling 

worden onder dit systeem evenwel niet gedekt. Academische literatuur en case law heeft volgens 

ESPO al bewezen dat het heel moeilijk is om een directe causale link tussen een puur economisch 

verlies en schade aan het milieu aan te tonen. Een laatste pijnpunt is volgens ESPO schade niet 

gerelateerd aan vervuiling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een terminal die gedurende een hele 

periode niet kan gebruikt worden omdat onderdak wordt verleend aan een schip in nood. Doordat 

terminals op deze manier een hele tijd buiten gebruik zijn zou ESPO het beter vinden dat terminal 

operators onmiddellijk compensatie ontvangen wanneer zij belast worden met het verlenen van 

onderdak aan een schip in nood. Ook in de rechtsleer wordt gewezen op dit probleem. Daarin wordt 

er op gewezen dat een standaard P&I Club waarborg in het algemeen geen schade dekt die door de 

havenexploitanten geleden wordt als gevolg van een havenblokkade omdat het hier immers om puur 

economische schade gaat.228 Hoewel havenautoriteiten zich kunnen verzekeren tegen de kosten van 

wrakopruiming en tegen de kosten van het onderbreken van hun zakelijke activiteiten is ook dit geen 

oplossing. Het toelaten van een schip in nood die mogelijk een groot risico voor de omgeving met 
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zich meebrengt tot een haven kan door de verzekeraars immers gezien worden als een opzettelijk en 

roekeloos gedrag waardoor het niet onder de verzekeringspolis zal vallen.229  
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Afdeling 2: Mogelijke oplossingen  

Een eerste, slechts beperkte oplossing voor het probleem van schepen in nood zou kunnen zijn dat 

elke kuststaat specifieke havens aanduidt als toevluchthavens.230 Indien dit het geval zou zijn kan 

rechtstreeks geld naar deze havens doorgesluisd worden, om hun infrastructuur te stabiliseren met 

toepasbare faciliteiten en om compensatie te voorzien voor schade die opgelopen wordt bij het 

helpen van schepen in nood.231 Het is hierbij belangrijk dat wanneer welbepaalde havens als 

toevluchtshavens worden aangeduid, deze havens verzekerd moet worden dat er voldoende 

financiering voorhanden is voor elke speciale renovatie die nodig is om als toevluchtshaven te 

kunnen aangeduid worden.232 Desalniettemin is deze oplossing niet volledig sluitend. Indien een 

schip zich in nood bevindt is het meestal zo dat het schip toegang nodig heeft tot de dichtstbijzijnde 

haven, niet tot een haven die aangeduid is als een toevluchtshaven.233 Verder kunnen ook nog 

problemen opduiken met betrekking tot welke havens dan juist dienen aangeduid te worden, 

hoeveel per land,… 

Een tweede oplossing – en mijns inziens de beste oplossing- bestaat erin het door CMI voorbereide 

ontwerpverdrag goed te keuren en in werking te laten treden. Het Ontwerpverdrag voorziet in een 

verplichte toegang voor schepen in nood tot een toevluchtshaven. Hierdoor wordt alle 

onduidelijkheid omtrent het eventueel bestaan van een recht van toegang onder internationaal 

gewoonterecht weggewerkt, aangezien de bepaling dan deel uitmaakt van een codificatie van het 

recht inzake het recht van schepen in nood. Verder wordt hiermee ook de hiaten in het 

aansprakelijkheids-en compensatiemechanisme aangepakt. Het ontwerpverdrag voorziet immers in 

immuniteit van aansprakelijkheid indien een haven- of kuststaat een schip in nood toegang verschaft 

tot een toevluchtshaven. Verder is dit ook een ideale manier om haven-en kuststaten aan te sporen 

om schepen in nood tot een toevluchtshaven toe te laten. Indien een staat toch de toegang weigert 

en deze weigering niet redelijk is zal de haven- of kuststaat de ontstane schade moeten vergoeden. 

Volgens het IMO Legal Committee is er evenwel geen nood aan een internationale conventie inzake 

toevluchtshavens voor schepen in nood. De reden dat soms niet alle schade gedekt wordt door de 

bestaande aansprakelijkheids- en compensatieregimes leggen zij bij het niet ratificeren van de 

bestaande conventies door sommige staten. De beste manier om deze lacunes in het vergoeden van 

schade op te vangen is volgens hen niet via een nieuwe conventie, maar door het ratificeren en 
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implementeren van de reeds bestaande aansprakelijkheids- en compensatie conventies. Zij zien de 

bestaande verdragen inzake aansprakelijkheid en het vergoeden van ontstane schade als zijnde 

voldoende. Dat sommigen hun schade tot op heden onvergoed zien leggen zij bij het feit dat de 

bestaande verdragen nog niet voldoende geratificeerd en geïmplementeerd zijn. Als oplossing stellen 

zij voor dat meer landen de bestaande aansprakelijkheids- en compensatieverdragen ratificeren en 

implementeren in hun wetgeving.234 Dit kan gezien worden als een derde mogelijke oplossing. 

Hoewel het IMO Legal Committee hier zeker een punt heeft en dit ertoe zou leiden dat steeds 

minder schadelijders hun schade onvergoed zouden zien, is het enkel ratificeren en implementeren 

van de bestaande verdragen mijns inziens onvoldoende. In de bestaande conventies kunnen 

scheepseigenaren hun aansprakelijkheid beperken, zodat vergoeding maar tot op een zeker niveau 

verzekerd is. Verder is het ook altijd mogelijk dat ze aan aansprakelijkheid ontsnappen omdat ze zich 

in een van de uitzonderingsgevallen bevinden. Op die manier blijven dus situaties denkbaar waarin 

toevluchtshavens die schepen in nood voorzien van onderdak hun schade niet vergoed zullen zien.  

Welke oplossing ook gekozen wordt, internationale samenwerking om schepen in nood onderdak te 

verlenen in een toevluchtshaven is sowieso essentieel. Een voorbeeld dat samenwerking tussen 

staten kan leiden tot het vermijden van een grote milieuramp is de samenwerking tussen het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk omtrent de MSC Napoli in februari 2007. Dit potentieel zinkende 

schip in Franse wateren werd de toegang gegeven om in het Verenigd Koninkrijk aan te meren. 

Afdeling 3: Conclusie 

Hoewel er een hele reeks hiaten zijn in de wetgeving rond toevluchtshavens kan dit op een 

eenvoudige manier opgelost worden. CMI heeft al een tijdje een Ontwerpverdrag klaar die al 

verschillende problemen rond het recht van toegang tot een toevluchtshaven en de compensatie die 

deze met zich meebrengt uit de weg zou kunnen ruimen. IMO is hier echter geen voorstander van. Zij 

prefereren dat meer landen de bestaande aansprakelijkheidsverdragen ratificeren. Deze Verdragen 

volstaan volgens hen om de schadeclaims die een opvang van een schip in nood tot een 

toevluchtsoord met zich meebrengt te vergoeden. Een derde oplossing bestaat erin dat elke lidstaat 

toevluchthavens zou aanwijzen en dat deze havens dan extra financiële middelen krijgen om hun 

faciliteiten hieraan aan te passen.  
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Algemeen besluit 

We kunnen dus besluiten dat een aantal scheepsrampen de problematiek rond schepen in nood en 

toevluchtshavens zeer actueel heeft gemaakt. Nochtans is deze problematiek zeker niet nieuw. 

Reeds lange tijd bestaat er een spanning in het internationaal recht tussen de soevereiniteit van de 

kuststaat en het belang van het schip en de bemanning. In deze thesis werd onderzocht of er een 

toegangsrecht bestaat voor schepen -en in het bijzonder voor schepen in nood- om een haven 

binnen te varen. Aangezien de toegang tot een haven onder de soevereiniteit van de staat valt 

bestaat er geen absoluut recht om een haven binnen te varen. Desalniettemin bestond er reeds 

lange tijd de traditie om een schip in nood toegang te verlenen tot een toevluchtshaven. De laatste 

vijftien jaar zien we echter dat schepen in nood steeds vaker de toegang tot een haven geweigerd 

wordt omdat de havens vooral handelen vanuit hun eigen belang. Een schip in nood onderdak 

verlenen in een haven brengt voor de haven inderdaad een risico met zich mee op vervuiling van hun 

kustomgeving, de mogelijkheid dat er juridische stappen tegen hen zullen ondernomen worden door 

de slachtoffers van de vervuiling en een financiële verantwoordelijkheid voor de opruimingskosten, 

maar deze nadelen dienen afgewogen te worden tegen het nog grotere nadeel voor de hele 

gemeenschap wanneer een schip in nood nog verder de zee wordt ingeduwd. Niettegenstaande dat 

er internationaal geen regels bestaan over wanneer toegang tot een toevluchtshaven verplicht is, 

kunnen de bevoegde autoriteiten bij het maken van deze afweging een beroep doen op de richtlijnen 

uitgevaardigd door het IMO. Deze richtlijnen reiken een aantal criteria aan die zouden moeten 

gerespecteerd worden bij het nemen van een beslissing omtrent de toegang tot een 

toevluchtshaven. Hoewel deze richtlijnen een groot gezag genieten, hebben zij geen bindende 

kracht. Bijgevolg zijn de bepalingen die hierin zijn opgenomen niet afdwingbaar. 

Dat er op het gebied van toegang en op het gebied van compensatie dus nog wel wat problemen zijn 

werd al internationaal erkend. CMI bereidde als antwoord op deze problemen een ontwerpverdrag 

inzake places of refuge voor. Dit Ontwerpverdrag voorzag in een verplichte toegang voor schepen in 

nood tot een toevluchtshaven en een immuniteit van aansprakelijkheid voor de staat die een schip in 

nood tot haar haven toelaat. Enkel indien een staat niet redelijk is bij weigeren van een schip in nood 

komt haar aansprakelijkheid in het gedrang. Wat juist onder redelijkheid wordt verstaan wordt 

duidelijk gespecificeerd in het Ontwerpverdrag. Het Ontwerpverdrag werd evenwel niet 

aangenomen door IMO omdat deze de voorkeur geven aan het ratificeren en implementeren van de 

bestaande verdragen. Hierin zit een gemiste kans om op een uniforme manier het schepen in nood-

probleem aan te pakken. Dat er tot op heden nog zoveel problemen opduiken inzake 

aansprakelijkheid en compensatie is volgens IMO omdat niet genoeg landen de bestaande verdragen 

geratificeerd en geïmplementeerd hebben. Hoewel hierin enige grond van waarheid kan 
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teruggevonden worden, zal enkel het ratificeren en implementeren van de bestaande verdragen niet 

volstaan om alle schade vergoed te zien. De bestaande aansprakelijkheidsregimes bevatten wel 

allemaal een verplichte verzekeringsdekking. In dat opzicht heeft IMLO dus een punt, ware het niet 

dat enkel de CLC-Conventie en de BUNKER-conventie nog maar in werking zijn. Het HNS-verdrag en 

de Nairobi Conventie inzake wrakopruiming moeten nog in werking treden. Verder is het ook altijd 

mogelijk dat de schade niet onder een van deze verdragen valt of dat de scheepseigenaar ontsnapt 

aan aansprakelijkheid. In die gevallen heeft de schadelijder niet de zekerheid dat de verplichte 

verzekering zijn schade zal dekken. Ook op het vlak van de bewijslast wordt het dan voor de 

schadelijder moeilijker. Daar waar de specifieke verdragen voorzien in een foutloze 

aansprakelijkheid, moet schade die niet onder een van deze verdragen valt aangetoond worden op 

basis van fout, schade en causaal verband. Gemeenrechtelijke schade kan op grond van het LLMC-

verdrag dan nog eens beperkt worden, waardoor de kans groot is dat er schade overblijft die niet 

vergoed zal worden. Europees wordt er nu wel een verplichte aansprakelijkheidsdekking voorzien 

voor alle vorderingen die onder het LLMC-verdrag vallen, maar de bewijslast blijft. 

Tot op heden bestaan er dus geen overduidelijke redenen waarom haven- of kuststaten schepen in 

nood tot een toevluchtshaven zouden toelaten. Het is immers zo dat de internationale conventies er 

voor zorgen dat de staten vaak zelf met de kosten blijven zitten. Verder brengen zij ook hun eigen 

aansprakelijkheid in het gedrang. Staten hanteren dus vaker het not in my backyard principe om op 

die manier aan alle kosten te ontkomen. Mijns inziens is er nood aan een internationale conventie 

specifiek rond schepen in nood op een internationaal niveau, zodat schepen in nood overal ter 

wereld hun toevlucht kunnen zoeken tot een toevluchtsoord of toevluchtshaven, om zo grotere 

schade voor mens en milieu te voorkomen. Een dergelijke conventie zou zowel het recht van toegang 

tot een toevluchtsoord als de aansprakelijkheid die een dergelijke toegang met zich meebrengt 

kunnen regelen. Maar zover is het tot nu toe dus nog niet. 
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