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VOORAF 

Een opdracht van de Stichting Kritische Massa, geplaatst bi j ae 

Wetenschapswinkel Leiden, was de aanleidmg voor dit ander 2oek. 

Gevraagd werd om een ovenicht van net Internationale juridische 

raamwerk waann schadeclaims, voortvloeiend uit een nucli_air ongeval 

met als gevolq grensoverschrijdende kernsehade, hun weg moeten zoeken. 

Ik hoop dat ik met deze scriptie dit overzicht, en een beqir. van 

inricht, kan bieden. 

De volgende mensen wil ik bedanken voor hun bijdrage aan net tot 

stand komen van deze scriptie: Hennie Korthof (Wetenschapswinkel 

Leiden), en de heren C.A.J. Hensen (Internationaal Juridisch Instituut 

te Den Haag) en W.U. Sturms (Ministerie van Justitie!. 
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1. INLEIDING 

"Grensoverschrijdende kernschade" is een beqrip dat met de 

ramp in de Qekralnse kerncentrale te Tsjemabyl op 25 ac^il 1986. 

zijn naam en faam heeft gevestigd. Nu. bijna twee jaar later, is 

de opwindi.ig bij overheden en bevolkmg c in uest-Europa) »at 

geluwd, maar de angerastheid over een herhaling van een dergelij« 

ongeval nog niet verdwenen. 

In de afgelopen drie decennia zijn, met net op gang komen 

van kernenergieprogramma's in vele landen, op het gebiec! van 

de zgn. "nucleaire wetgeving" rowel nationale als internationale 

initiatieven van de grond gekomen. Het ging hierbij overigens n:et 

alleen om de bescheraing van de positie van de g°laedeerde, maar 

ook om de Vanalisatie en zonodig beperking van de wettelijke 

aansprakelijkheid van exploitanten van nucleaire installaties. 

Nucleaire wetgeving was immers niet in de laatste plaats bedoeld 

om juridische ruimte te scheppen voor de toepassing van 

kernenergie voor industriele en commerciele doeleinden, 

Het probleen van de aansprakelijkheid bij grensoverschrijdende 

schade door een ongeval met een kerncentrale splitst zich naar twee in 

beginsel van elkaar te onderscheiden gebieden: de volkenrechtelijke 

aansprakelijkheid van de staat, en de civielrechtelijke aansprakelijk

heid van de exploitant VAC\ een kerncentrale. 

In deze scriptie wil ik aandacht besteden aan de kwestie ^an de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid: kan een benadeelde compensatie 

voor schade krijgen? Dit zai worden nagegaan aan de hand van de dne 

standaardvragen van het internationale privaatrecht: welke reenter is 

bevoegd, welk recht is toepasselijk, m is erkenning sn tenuitvoer-

legging van vreemde vonnissen mogelijk? 

Alvorens in te gaan op de complicaties die deze vragen oproepen, 

lijkt het mij nuttig een historisch overzicht te geven van de eerder 
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Qenoemce i n t e r n a t i o n a l e overeei-ncmsten en n a t i o n a l e we'gevmqen i n : i k = 

derdenaansprakel i j fche id vcor nuc lea i re c n g e v a l l e n . 
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2. INTERNATIONALE NUCLEAIRE OVEREENKOHSTEN 

EN NATIONALE NUCLEAIRE WETGEVING 

Historiser; overzicht 

Zo veel weerstana als teqerswoordig" de toeciassing van kgrnenerqie 

voor civiele doeleinden aproept. zazeer kon net eind jaren vijftig tot 

de verbeelding spreken als alternatief voor kolen- en ollegestookte 

energiecentrales. In West-Europa en de Verenigde Staten kwamen 

nucleaire installaties voor industriele en campere ieie doeleinde" 

binnen handbereik van particuliere ondernemers. 

ttaar voerdat het :over was? moesten enkele juridische hmderpalen 

uit de weg warden geruimd. Het exploiteren van een kerninstallatie 

schept immers de kans op een nucleair ongeval ("created hazard"). De 

schade die als gevolg daarvan buiten de installatie - en misschien wel 

over de grenzen - optreedtf zou voorzichtig uitgedrukt wel eens aan-

zienlijk kunnen zijn. 

Volgens het geldende recht (delictuele aansprakelijkheidi in 

Nederland art. 1<*01 e.v. BU) was in een dergelijke situatie de 

exploitant, wanneer aansprakelijk gesteld, onbeperkt aansprakelijk. 

Dat geet't problemen met de verzekering. 

Aan da andere kant lag in geval van schade als gevolg van een 

nucleair ongeluk de bewijslast geheel op de schouders van de gelae-

deerde. Schuld kan bij dergelijke schade« die zich bijvoorbeeld in een 

vorm van kanker pas na geruime tijd kan manifesteren, moeilijk te 

bewijzen zijn. 

Om een commercieel haalbare en maatschappelijk enigzins aanvaard-

bare civiele toepassing van kernenergie mogelijk te maken, moest een 

juridisch antwoord worden gezocht op de volgende vragen: 

1) Hoe kan de aansprakelijkheid van exploitanten van commerciele 

en industriele nucleaire installaties zo worden oeperkt, dat verze

kering voor de exploitant een haalbare kaart wordt? 

S) Hoe kan men gelaedeerden ontheffen van de bewijslast en hen 

bovendien enige vorm van afdoende scnadevergoeding garanderen? 
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Urijwei tegel i jk met deze problematic*, rees vcorai ;n «est-Eurcpa 

Piet spook bee let van grensoverschri jdende kernschade. Eij een zwaar 

nucieair cngeval zou net onwaarschijniijk zijn cat de scnade zich ;ou 

beperken tot het land mtaar de qetroffen nucleaire tnstailatte nas 

gevestigd. Dus: 

3) Hoe kan men een redelijke internationale haratonisatie var. 

nucleaire wetgeving nastreven? 

Internationale nucleaire verdragen en nationale nucleaire wetge-

ving zijn van de grond gekomen. Op het gebted van nucleaire aansprake-

lijkheid zijn m de jaren zestig en zeventig de vclger.de internatio

nale overeenkomsten afgesloten: de verdragen ran Pjrxjs 'I960) en 

Brussel (1963); het Verdrag van Uenen (1963); voor net zeevervger var. 

nucleaire sloffen «en Verdrag van Brussel (1971); er. ook vocr (explci-

tanten van) nucljaire 2efscheg_en een Verdrag van Brussel (1965). In 

deze scriptie zal ik geen kans zien om in te gaan op de juridische 

complicaties die nucleaire orgevallen tijdens vervoer met zich 

meebrengen. 

In dit hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste kenmerkei. van 

die verdragen. Vervolgens een blik in vogelvlucht op de nationale 

nucleaire wetgevingen van enkele 1anden - zowel binnen als buiten het 

verdragsgebied van de Verdragen van Parijs en Brussel. Gekozen is voor 

Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland (beiden Parti; bij de 

Verdragen van Parijs en Brussel inzake aansprakelijkheid voor fcern-

energie); en ter vergelijking, voor een land dat men hier een "niet-

Verdragsluitende staat" kan noemen: de Verenigde Staten. 

Internationale overeenkoasten 

* H e t yfr^EåQ YåfJ PålLi§> inzake wettelijke aansprakel i jkheid op 

het gebied van kernenergie (Parijsi E9 juli i960); å̂DY-yll?!?̂  

Protocol U9bU)x. 

Hoofdkenmerken van het Verdrag zijn: 

- Het ]<anaiija_tiebegjnsej. Alleen de exploitant (zoals gedefi-

nieprri in art. l(a)(vi)) is aansprakelijk voor schade door een kernon-

geval. Dat is hij volgens de bepalingen in art 6(a) van dit verdrag. 

<• 

http://vclger.de


Aanspraken tegencver overige personer. ;ijn uitgesioten (art. to). 

Oe kanalisat:e van de aansprakelijkneid werkt als een twees:;: j-

dend zwaard: het vereenvoudigt de procesganq var. de benadeelden, en 

het vrijwaart degenen die anderszins betrokken zijn g^weest ai j de 

bouM en exploitatie van de nucleaire installatie van verrekering vcar 

aansprakeli jkheid*. 

- Oe Eisi^o^aansarakejijkheid. De exploitant is vclgens de artt. 

3 en ** aansprakel i jk, ongeac.it of schuid aan het ongeval kan warden 

aangetoond. Slachtoffers hoeven nu niet meer schuld te stel len en 

bewijren3. De exploitant is niet aansprakelijk in geval van overrcac.̂ t 

(art 9) of diefstal (art 8b). 

- De b ep er king van het aans^rakeiijkhejdsbedrag tot in beginsel 

een maximum van 15 miljoen speciale trekkingsrechten (SDR). Partijen 

mogen hiervan afwijken, maar niet een bedrag lager dan 5 miljcen SDR 

vaststellen.*- (art 7b). 

De kanal isatie van de aansprakel ljkheid en de invoering van risica-

aansprakelijkheid stelden de exploitant van een reactcrinstailatie 

(nog steeds onbeperkt aansprakel i jk) bij een nucleair ongeval eer, 

schier onvoorstelbaar bedrag aan uit te keren scnadevergaedingen in 

het vooruitzicht, waarvoar geen enkele commercieie verzekeraar zic!-. 

garant zou willen stellen0. Om een indicatie te geven: "Tsjerncbyl" 

kostte, volgens voorzitter Semonov van het Sowjet-Russische Staats-

comité voor kernenergie* 2 miljard roebel - ongeveer 8 miljard 

gulden*. Vandaar de beslissing om een aansprakelijkheidslimiet te 

stel len. 

- De verjjLit!]!? yerzekerjrTCj. Gekoppeld aan de aansprakelijk-

heidslimiet, is de verplichting voor de exploitant zich te verzekeren 

voor dit bedrag (art. 10(a))» zodat slachtoffers van een kernramp m 

ieder geval deze financiele waarborg hebben7. 

Verder bevat het Verdrag van Parijs regels met betrekking tot net 

toepasselijk recht (art 14a), de bevcegde rechter (art. 12a) en de 

tenuitvoerlegging (art. 13d). 

In aanvulling op het Verdrag van Parijs kwam in 1963 het Verdrag 

van Brussej* tot stand* waarin een regeling wordt gegeven 

voor bedragen van aansprakel•jkheid. Zie hoofdstuk ^ voor de werkings-

sfeer van dit Verdrag. 

In november 1982 werden twee Protocol len1* tot wijzigmg van de 
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Verdragen van Parijs er. Brissel cpcesteic. Hier in wcrs; ce iturccese 

mcnetaire) rekeneenhe:d vervangen dcor de SDR, en wcrdt het -a-ansprake-

1;»kheidsbedrag, zoals qeregeld in het Verarag van Hrussei. verncog;' 

van 120 miljQen SDR r.aar 200 nuljcen SDR. 

Dez9 Protocol len zijn nog met in werking getreder. Gm het 

Verdrag van Parijs te wijzigen moet ex art. £0 twee-derde van de 

Verrfragslui tende Parti jen hel voerste! hcbbert 5e^rach* :nrt of gcedqe-

keurd. Van de benodigde tien ratificaties zijn er op dit moment ac^t 

binnen. Een protocol bij net Verdrag van Erussel treedt krachter.*; art. 

21 van dat Verdrag in werking na fcekracht ig ing cf bevestiqing dcor 

alle Partijen; mcmenteel zijn zss van de elf lander niertoe overge-

gaan. Nederland zai waarschijnlijk op korte \ernijn overgaan tct 

gaedkeuring van beide Protocol len1". 

Het Verdrag yan Wenen, inzake wettelijke aansprakelijkheid veer 

kernschade - met £acuitat,ief Protocol inzake de verplichte rege-

ling van geschilien (Uenen. 21 mei 1963). Nog niet in werking 

getreden11. 

Het Verdrag van Wenen beoogt hetzelfde als het verdrag van 

Parijs, maar dan op mondiale schaal: een regeling van exclusieve en 

objectieve aansprakelijkheid voor kemongevallen te geven, waarbij die 

aansprakelijkheid gekanaliseerd wordt naar de exploitant van de 

betreffende kerninstallatie. 0ndan*s het geprcpageerde harmonisatie-

streven van Partijen bij de Verdragen van Parijs en Brussel, wijkt het 

verdrag van Wenen op belangrijke punten daarvan af - met name van de 

bepal ingen in de artt. 2, 7e en 15 van het Verdrag van ParijslS. 

Overeenkomst inzake wettelijke aansprakelijkheid op het get i ed 

van het 2eeyervger yan nucl.eair_e sloffen (Brussel» 17 december 

1971)1". 

Bij aansprakel i-jkheid voor kernschade van een exploitant \/an een 

kerninstallatie (krachtens de verdragen van Parijs, Wenen of krachtens 

nationale nucleaire wetgeving) heft dit Verdrag de aansprakelijkheid 
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van ce zeevervsercer op, cs crcnc -an zee'-ec-.tve>-cracer- ;f ~e: natio

nale zeerscnt. Dus cck ce "ationa'e "udeaire wet<5<?vi-:g kar re aan

sprakel i jkheid opheffen, maar Can *»el scaler net vccrcencuO. wet 

nationaal nucleair recht voor de siachtnffers in ^ile cpzicncen even 

gunstig is als de Verdragen van Parijs en Brussei cat zijn :arz i>. De 

aansprakel1jkheid wan exploitante^ van nucleaire schepen blijft door 

dit ver drag or.verlet (art 35 *-. NeJerla,nd zai waarsch;jr.i 1/< o:-.ner.-

kert dit Verdr*g ratificeren; bij de T*eede Kamer is een vcorstel ter 

gaedkeuring ingediend'3. 

Verdrag xnzake de aansprakelijkneid van fxg^g i taster, .an 

"ucLfiiCS schefignC Srussel> 25 mei 1962 >lft. 

Voor wat betreft nucleaire scnepen is in 1962 in 5russei dit 

Verdrag gesloten, gel ijkscortig aan die van Parijs en Wenen. Het is 

nog niet in werking getreden, en dat zal waarschijnlijk ack met snei 

gebeuren cmdat er maar *einig van dit soort scneper. z:jn. Nederiand 

kent wel de Wet aansprakel i jkheid van explcitanten var. nucleaire 

schepen1"*. 

Nationale nucleaire wetgeving in "Verdragsluitende" 

staten: Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. 

De Nederlandse regering bood de Tweede Kamer in de zittings-

periode 1°63-196<» een ontwerpwet aanf de "Uet houdende de regel ingen 

inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de 

kernenergie" io. Bij de opstelling van dit wetsontwerp werd, :o blijkt 

uit de MvT bij het ontwerpi aansluiting gezocht bij dat Verdrag van 

Parijs1*. De redenen voor de:e zelfstandige nationale regeling voor de 

wettelijke aansprakel1jkheid op het geoied van de kernenergie waren 

dezelfde als die ten grondslag iagen aan de Verdragen van Parijs en 

Brusseleo, 

Men wilde komen tot een regeling voor passende schadevergoeding 

voor de gelaeoeerde bij kernschade« en vooral: er moest een zodanige 

regel ing komen, dat de ontwikkeling van kernenergie net cjeninderd 

Herd of in gevaar kwam. 

Uit dit wetsontwerp ontstond op 20 oktober 1965 een voorlopige 



wet: de UAK (Wet Aansprakel i jkhe:d Kernenerg ie!~' . Caar-.ee kwa.T. vcor 

ongevallen met kerncentrales de algemene aansprakelijkheidsregeling vclgens 

art. 1̂ 01 BU te vervallen. 

Sinds 17 maart 1979 is de wettelijke aansprakelijkheid voor 

kernongevai len gereqeld in de UAKO (Wet aansprakel i jkheid Kern-

ongevallen)==. De WAKO is cpgesteld ter uitvoering van de Verdragen 

van Parijs en Brussel. 

In de Bondsrepudliek Duitsland is in dezelfde trant het 

"Atomgesetz" (1959, herzien in 19B5) tot stand gekomen3". Qpmerkel ijk 

is dat hiervoor de ontwikkelingen in nucleaire wetgeving in de Verenigde 

Staten (en ook Zwxtserland) model hebDen gestaan. Vandaar oe keuze 

voor een blik op de Verenigde Staten als nie't-Verdragslui tende staat. 

Nationale nucleaire wetgeving in een "niet-

Verdragsluitende staat": de Verenigde Staten. 

De Verenigde Staten zijn geen partij bij de Verdragen van Parijs, 

Brussel of Uenen. Uel kent men ds Price-Anderson Aet (1957), waarin 

een schaderegeling en "een soort risico-aansprakelijkheid voor de 

explaitant" van een nucleaire installatie zijn geregelde'*. Onderdeel 

en amenderinq vån de Atomic Energy Aet (AEA) van 195^» en oorspronke-

lijk vocr een periode van 10 jaar geldig. is de Price-Anderson Aet 

verschillende malen zelf geamendeerd en verlengd; de laatste versie 

Mas geldig tot 1 augustus 1987 M. 

Aansprakelijkheid voor een kernongevai is niet in de Price-

Anderson Aet geregeld, maar volgens de wetgeving van de afzonder1 ijke 

Staten. Behalve de explaitant kunnen ook anderen, die bij de bouw 

of het bedrijf van de installatie betrokken zijn (geweest), aansprake-

lijk worden gesteld. Wel is het zo dat ieder die mogelijkerwijs aan

sprakel i jk zou kunnen worden gesteld, valt onder de zgn "omnibus"-

dekking in de verzekeringsovereenkomst die volgens de richtlijnen van 

de Price-Anderson Aet gesloten moet worden tussen de Nuclear 

Regulatory Commission <NRC> en de betrokken instantie - en dat is 

meestal de explaitant van de nucleaire installatie. Al is in de 

Verenigde Staten niet, zoals onder de Verdragen van Parijs en Wenen, 

de risico-aansprakelijkheid "gekanaliseerd" naar de exploitant, in de 

praktijk - bij een ongeval - zal deze, dan Mel zijn verzekeraar, toch 
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als eerste aansprakelijk wcrcen gesteld (economische kanal isatie). 

Oe Price-Anderson Aet is in het algemeen van toepassirtg ep kern-

ongevallen die zich op het grondgebied van de Verenigde Staten 

voordoen, en schade binnen of buiten de Verenigde Staten 

veroorzaken**. 

Oe doelstelling van de Price-Anderson Act was (net als die van 

het Verdrag van Parijs) het mogelijk maVen van de entwikkeiing van een 

civiele nucleaire electro-industrie. Oe betangrijkste provisie is dan 

ook de vervanging van de onbeperkte aansprakelijkheid volgens het 

gewone "tort liability law"* door één die is beperkt tot s 560 

miljoen. Daarnaast zijn diverse regeiingen getreffen om slacntoffers 

van een nucleair ongeval compensatie te bieden. 

De schadevergoedingsregeling van de Price-Anderson Act is opge-

bouwd uit drie lagen*"7. In geval van een nucleair ongeluk worden de 

eerste twee gedekt door de de verzekering van exploitanten van 

nucleaire installaties in de Verenigde Staten: 

a) de eerste laag door (de verzekeraar van) de exploitant van de 

reactor waar het ongeval heeft plaastgevonden; garantie van * 160 

miljoen. De exploitanten van commerciele nucleaire installaties henter; 

ervoor gekozen hun nucleaire aansprakelijkheid voor deze eerste laag 

af te kopen bij twee grote Amerikaanse verzekeringspools. 

b) de tweede laag door de gezamenlijke overige Amerikaanse ex

ploitanten van commerciele nucleaire installaties, per reactor % 5 

miljoen per ongevali maar niet meer dan * 10 miljoen per kalenderjaar. 

In 1983 betekende dit een verzekerd bedrag van $ M O miljoen (met 82 

commerciele reactoren). 

c) de derde laag komt voor de rekening van de federale overheid, 

en bestaat uit de aanvulling van het verzekerde bedrag tot * 560 

miljoen. Dit uit te keren bedrag wordt minder naarmate het aantal 

commerciele nucleaire reactoren-in-bedrijf stijgt. 

Wanneer de limiet van * 560 miljoen is bereiktt stijgt het 

verzekerd bedrag met de i.(gebruikna<ne van elke nieuwe commercieie 

reactor telkens met * 5 miljoen, en is deelname van de overheid over-

bodig geworden. In 1983 was dit reeds het geval: het totaal parti-

culier verzekerd bedrag bedroeg toen, met 82 ingebruikgenomen 
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reactoren (eik gced voor een bijdrage van * 5 miljaen)> * 570 miljcen. 

In januar i t?87, met 107 ingebruikgenomen reactoren, Sedroeg net » 6?5 

miljaen. 

Naast de regeling van schadefondsen voorziet de Price-Anderson 

Aet ook in regulering van de rechtsgang, *anneer er sprake is van een 

"END" - "extraordinary nuclear occurence". Een nucleair ongeval 

(voorval) wordt als een "ENO" erkendt als door de NRC is vastgestele 

een "substantieie" hoeveelheid nucleair materiaal is vrijgekomen, en 

waarbij "substantieie" schade bui ten de installatie bi j personen is 

opgetreden af kan worden verwacht. 

Bi j een "ENO" ziet de verdediging af van verweer ender 'common 

law" - "waiver of defense" - voor wat betreft k-lachten die niet later 

dan twintig jaar na net ongeval worden ingediend. Dit komt neer op risico-

aansprakelijkheid. want door de opgenomen bepaling kan de gedaagde 

exploitant zijn schuld niet betwisten. 

Oak worden alle zaken met betrekking tot net ongeval behandeld bij een 

"federal district court" in de Staat waarin het nucleaire ongeval zich heeft 

voorgedaan. 
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3. OE INTERNATIONALE BEVOE60HEID 

Dok grensoverschrijdende kernschade meet, wcor zaver dat Kan» 

worden vergoed. De gelaedeerde kan naar de rechter van ztjn wcanplaats 

stappen. Deze moet dan aan de hand van zijn nationale recntsregels 

bepalen of hi j kennis mag nemen van een dergelijke internationale 

civiele rechtszaak. 

Uanneer heeft bi j grensoverschri jdende kernschade een recnte»-

internationale bevoegdheid« ofwel rechtsmacht7 Als hij die heeft, 

kan dan de aangeklaagde parti j zich beroepen ep <staats>iiwnunite: t van 

jurisdictie? 

Internationale bevoegdheid bij een nucleair ongeval 

birmen het verdragsgebied van de Verdragen van Parijs 

en Brussel 

Als er op Nederlands grondgebied een kernongeval met grensover

schri jdende gevolgen plaatsvindt, heeft de Nederlandse rechter inter

nationale bevoegdheid. Art 13a v»n het Verdrag van Parijs bepaalt, dat 

rechtsvorderingen (ingevolge artt. 3» <»» 6(a)»(d) en (e)) uitsluitend 

worden ingesteld bij de bevoegde rechters van de Verdragsluitende 

Partij op wiens grondgebied het kernongeval heeft plaatsgevonden. Dus 

in bovengenoemd geval is de arrondissementsrechtbank in Den Haag als 

rechter in eerste aanleg (relatief) bevoegd (art. 13a Verdrag van 

Parijs jo art. 13 UAKO). 

Hetzelfde verhaal gaat op voor de Bondsrepubliek Duitsland: als 

op Duits grondgebied een dergelijk nucleair ongeval plaats vindt» 

zullen de Duitse gerechten ook op grond van hetzelfde art. 13a van het 

Verdrag van Parijs bevoegd zijn. 

De bevoegdheid is er echter niet zoals in Nederland geconeen

tr eerd, maar wordt bepaald in overeenstemming met art. 3S I'PO. Bevoegd 

is het gerecht op wiens grondgebied de gebeurtenis plaats vond. De 

plaats van de gebeurtenis is hierbij gedefinieerd zowel als plaats van 

het ongeval* <d.i. de nucleaire installatie waar het ongeval 
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geoeurde), als de piaats jan ae gevolgen ervan (woonplaats 

slachtoffer )***. Dit zou betekenen ddt in geval van een groet nucleair 

cngeval in de Bondsrepubliek Duitsland een verscheidenheid aan 

bevoegde gerechten beschikbaar zou zijn voor Duitse eisars« met als gevolg 

even zovele verschiller.de uitspraken. 

De doelstelling van net Verdrag van Pa»ijs was juist om duideiijk 

aan te geven dat bij een dergelijk kernongeval een bevoegde rechter 

kennis zal nemen van alle rechtsvorderingen tegen de exploitant. DIG 

kunnen rechtstreeks door het slachtoffer worden ingesteld fart. 3), of 

door andere personen die aansprakelijk zijn .krachtens internationale 

bepalingen op het gebied van vervoer dan wel .krachtens wetgeving van 

een niet-Verdragsluitende staat (artt. 6(d) en 6(e)). Gok de rechtstreet-.se 

vorderingen tegen verzekeraars of andere zekerheidstellers, en de 

vorderingen ter vaststelling van een recht op schadevergoeding, moeten bij 

de bevoegde rechter worden ingediend. 

Volgens het Gemeønschappeli jk CommentaarE"* wordt op deze manier 

gewaarbargd dat het maximumbedrag van de aansprakelijkheid niet over-

schreden kan worden. Nadeel van deze concentratie van rechtsmacht is wei, 

dat een slachtoffer ertoe gedwongen kan zijn grote afstanden af te moeten 

leggen om zijn gelijk te halen. 

Vindt een kerncngeval plaats buiten het grondgebied van de Verdrag-

sluitende staten, of is het niet mogelijk de locus deJict_i vast te leggen 

(bij bijvoorbeeld een nucleair ongeval op voile zee, of tijdens vervoer), 

dan zijn uitsluitend bevoegd de rechters van de Verdragsluitende staat op 

wier grondgebied de nucleaire installatie van de aanpsrakelijke exploitant 

is gelegen (art. 13(b)). Is er sprake van een positief jurisdictieconf1ict, 

dan geeft art. 13(c) nog nadere regels: 

"(i> in geval het kernongeval zich voordoet deels buiten het ' 

grondgebied van een Verdragsluitende Partij, en deels op het 

grondgebied van een enkele Verdragsluitende Partij, de rechters 

van die Verdragsluitende Partij, en 

(ii) in elk ander geval de rechters van de verdragsluitende 

Partij die op verzoek van een betrokken Verdragsluitende Partij 

door in het artikel 17 bedoelde Tribunaal is aangewezen als de 

Partij die het nauwst bij de zaak is betrakken." 
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Internationale bevoegdheid bij een nucleair ongeval 

buiten het verdr^qsqebied 

De Sovjet-Unie heeft zelf 5.en nucleaire wetgeving30, en is geen 

partij bij het Verdrag van Uenen of bij.de Verdragen van Parijs en 

Brussel. Art. 13a van het Verdrag van Parijs kunnen we dan ock tJ 1 j een 

nucleair ongeval in de So-jet Unie met grensoverschrijdende schacle 

(als "Tsjernobyl") buiten beschouwing laten - evenals bi jvocrbeeld 

art. 5 lid 3 EEX - dat een forum delicti geeft voor net gerecht van de 

plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, waarb:j 

het begrip "schadebrengend feit" zowel de veroorzaakte daaa als de 

ingetreden schade omvat31 -, omdat het beperkt is tot de EEG3S. Alleen 

tegen elders in de EEG gedomil icileerde verweerders kan esn rechtsvar-

dering worden ingesteld voor dit forum van de plaats van het schade

brengend feit. 

5§ internationale bevoegd.he.id van de Nederlandse rech^ter^ 

Bij schade in Nederland door een ongeval in een niet-Verdrag-

sluitende staat zullen, bij het ontbreken van relevante verdragen, de 

gewone bevoegdheidsregels van toepassing zijn. In zaken die met een 

dagvaarding worden ingeleid baseert men de internationale bevoegdheid 

van de Nederlandse rechter op de regels van de re|a_ti_eve cojjp_et entire, 

die voornamelijk in art. 126 Rv zijn te vinden. Met name art. 126 lid 

3 ligt hier voor de hand: de verweerder zonder bekende waonplaats in 

Nederland (in de zin van art. 10 e.v. BW) kan worden gedagvaard voor de 

rechter van de woonplaats van de eiser (forum actoris). Indien er 

verschi1lende eisers zijn, is de rechter van de woonplaats van ieder 

van hen bevoegd (art. 1E6 lid 5 RV). 

Sinds kort bestaat de mogelijkheid» dat de bepaling van inter

nationale rechtsmacht krachtens p_rorqgati.e plaats vindt. De leer van 

de Hoge Raad was tot voor kort) dat indien volgens de wet geen rechter 

in Nederland bevoegd is van een geschil kennis te nemen, parti jen met 

middels een overeenkomst rechtmacht konden verlenen aan een 
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Nederlandse reenter33. 

Valgens de HP, l-E-l^BS3" in het belang der wet casserend Hof Den 

Haag 23-3-^S^33 is het mogelij'* dat de rechtsmacht var de Neder lar.dse 

rechter enkel door de m l van partijen wordt gevestigd, tenzij 

daarvoar geen "redelijk belang" aanwezig is. Redelijk belang kan 

valgens de Hage Raad aanwesig zijn als bijvaorbeeld de Nederlandse 

rechter deskundig is met betrekkinq tot de materie; maar cok bij 

deskundigheid ten aan2ien van het Nederlandse recht, of op grond van 

neutral iteit, de mogelijkheid van verhaal in Nederland, af de vatbaar-

heid voor tenuitvoerlegging van een Nederlands rechter1 ijk uonnis ook 

bul ten Neder 1 and -

Al met al is de verknooptheid van partijen cf hun geschil met de 

Nederlandse rechtssfeer geen noodzakelijke voorwaarde vcor de inter

nationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter. 

?? LDtfLDå-tiP^jL? 5§i°.f^tl§i^ yan d? DuL^se nechjer^ 

West-Duitsland kent wel een forum voor de onrechtmatige daad. Net 

als in Nederland zijn voor de internationale bevoegdheid van de Duitse 

rechter - bij het ontbreken van relevante bevoegdheidsbepaiingen - de 

regels voor de relatieve competentie van belang. De internationale 

bevoegdheid volqt uit art. 32 ZPO. Ook is forumkeuze op grond van art. 

38 lid 2 en 3 ZPO mogelijk, maar dat brengt met zich mee dat men ook 

de rechtstoepassing van het gekozen forum moet aanvaarden3*, 

»*• 

De gelaedeerden in Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland 

kunnen dus op grond van hun nationale recht terecht bij hun eigen 

reenters. Het lijkt onwaarschijnlijk dat een Sowjet-gedaagde 2iCh aan 

een forumkeuze waagt. het risico loopt zich zo onder de noede van een 

"vreemde rechter" te stel len. Een forumkeuze zou in de ogen van ce Sowjet-

Unie bovendien gezien kunnen worden als een impliciet afzien van immuniteit 

van jurisdictie3"7. <In het geval van "Tsjernobyl" hebben de Sowjet-

autoriteiten overigens ontkend dat buiten de Sowjet-Unie schade is geleden. 
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D€ IDltCDålLPD^l? 5§y?fS?^si5 «an de Scwjet^ech ter^ 

De voarnaamste takken van recht m de Scwjet-unie worden geregeld 

door de bij de W^t van de USSR uitgevaardigde zgn. "Seginseien voor de 

wetgeving van de USSR en de unierepublieken". Op net gebied Jån her 

privaatrecht zijn er o.a. Beginselen uitgevaardigd voor het burgerlijk 

recht (1961) en het burgeriijk procesrecht (1961). 

De Beginselen van het burgeriijk procesrecht in de USSR en de 

unierepublieken verwijzen voor de internationale bevoeqdheid van de 

Sowjet-gerechten naar de wetgeving van de 15 afzonder11jke unie

republieken. Art. 60 van de Beginselen, cat pas in 1977 is ingevcegd, 

bepaalt dat de bevoegdheid van de gerechten ten aanzien van burger-

lijke rechtszaken in de Sowjet-Unie waarbij buitenlanders zijn 

betrokken* door de wetgeving van de U.S.S.R. en door de wetgeving van 

de unierepublieken wordt geregeld30. Als de wet van een unierepubliek in 

strijd is met een wet van de U.S.S.R.» dan geldt volgens art. 74 van de 

Grondwet de laatste3'. 

De internationale rechtsmacht berust in de Scwjet-Unie bij de 

plaatselijke bevoegdheid van het gerecht van de wconplaats van de 

gedaagde, respectievelijk bij de plaats van het bestuur van de rechts-

persoon wanneer het een onderneming met eigen rechtoersoonlijkheid 

betreft (art. 125 Rv Oekr van 18-7-1963 en art. 117 Rv RSFSR van 1-6-

1964)*0. Men kan zich afvragen of het Atoom Energie Station 

"Tsjernobyl" rechtspersoonlijkheid heeft. Dit is waarschijnlijk niet 

20i als de AES in een zgn. "productieassociatie" ingedeeld is. Deze 

bezit in de regel geen rechtspersoonlijkheid. Een "industriele 

associatie" laat daarentegen de rechtspersoonlijkheid en het recht van 

operationeel bestuur van de bij haar aangesloten bedrijven onaange-

tasf 1. 

Eveneens is bevoegd voor schadeverqoedingseisen het gerecht van 

de plaats van de schadeveroorzaking. Dit forum is facultatief, de eiser kan 

kiezen tussen beide bovengenoemde plaatselijke bevoegde gerechten (art. 126 

lid 2 en 3 en art. 128 Rv Oekr, en de artt. 118 lid 5, 6 en 11 Rv 

RSFSR)'*ar. De volksrechtbanken in de districten (steden) fungeren hier-

bij als rechter in eerste aanleg. 2odoende is er, in een geval als 

"Tsjernobyl"> in de Sowjet-Unie een bevoegde rechter in Tsjernobyl 

zelf» in de Oekralene (Kiev) of misschien wel in floskou te vjnden. 
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CEer ftoger qerecht kan dus nog wel altijc" de rechts.-riacMt naar :ich 

toetrekken.) 

Iaauniteit van jurisdictie 

Heeft zich in Nederland of in de Bondsrepubliek Duitslanc een 

nucleair ongeval met grensoverschrijdende kernschade voorgedaan, dan 

kan valgens art. 13 <e) van net Verdrag van Parijs een Veraragsiuiten-

de Partij, waartegen een rechtsvcrdering valgens dat verdrag :s 

ingesteid» niet worden toege^taan een beroep te coen op immuniteit van 

de volgens art. 13 !a) bevoegde rechter. 

Maar zou in het geval van schadej verocrzaakt buiter, het Verdragsgebiec 

van de Verdragen van Prijs en Brussel, de Nederlandse of Duitse rechter in 

beginsel bevoegd zijn te beslissen over een rechtsvordenng, dan is dat nog 

niet vanzelfsprekend. Vreemde staten en bepaalde /reemde rechtspersonen 

zouden zich misschien willen beroepen op "immuniteit van jurisoictie", de 

Sowjet-Unie niet in de laatste plaats. Dit beginsel vindt zijn corsprong in 

het volkenrechteli jk beginsel gar jm p_arem non håbet iur^sdictignem, dat 

bepaalt dat een soeverein als grondregel> ongeacht de aard van de 

rechtsrelatie, niet aan de rechtsmacht van andere soevereinen kan worden 

onderworpen**«. In Nederland bepaalt art. 13a AB dat de rechtsmacht van de 

rechter en de uitvoerbaarheid van vannissen en authentieke akten warden 

beperkt door de uitzonderingen in het volkenrecht erkend. 

In Nederland blijkt uit de rechtspraak dat men gekozen heeft voor 

de relatieve leer inzake immuniteit van jurisdictie"**. Volgens deze 

leer wordt een beroep op immuniteit door een vreemde staat alleen 

erkend voor zo ver het gaat om handelingen verricht op grond van de 

publ iekrechteli jke status van die staat (acta jure imperii)4*3. 

Niet alleen staten kunnen zich beroepen op ii...nuniteit van juris

dictie, maar ook organen die als staatsorganen hebben gehandeld**^. Kan 

het Atooffl Energie Station (AES) "Tsjernobyl" als staatsonderneming 

(onderdeel van de staat) zich voor een Nederlandse rechter ook 

beroepen op staatsimmuniteit? Voskuil is da.'.r duidelijk over: zolang 

de aktiviteiten van de staatsonderneming niet van strikt gouvernemen-

tele aard zijn - en een Nederlandse <of Duitse rechter) zal in zijn 

onrdeel daarover van "Westerse" waarden uitgaan - is de onderneming 
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aansprakelijk in privaatrecfttel i jfee sin'*". 

In de Bondsrepubliek Duitsland komt in art. 50 GvG tot uit-

drukking dat de Duitse jurisdictie zich in overeenstemming met de 

algemene regels van net volkenrecht niet uitstrekt tot buitenlandse 

staten« waar het gaat om hun hanaelende arganen en 

staatsondernemingerr*". 

Volgens overwegende Duitse rechtspraak**"* bestaat staatsimmuniteit 

slechts voor echte overheidshandelingen (acta jure imperii), en niet 

voor handelingen die de staat verricht op gelijke voet met particulie-

ren (acta jure gestionis). Alleen de eerste soort handelingen zijn aan 

de Duitse jurisdictie onttrakken. Hierbij is niet zozeer gelet op het 

doeli als wel op de aard van de handelingen50. 

Het exploiteren van een kernreactor is volgens Kunne niet een valgens 

haar aard souvereine activiteit. omdat ze ook door particulieren kan en 

veelal wordt uitgeoefend91. Volgens Simma zal het BVerfG in het geval 

"Tsjernobyl" bij een beslissing ook de internationale trends op het gebied 

van de staatsimmuniteit in de gaten houden. Hij wijst erop dat de 

onrechtmatige daad aan de immuniteit wordt onttrokken: in steeds minder 

gevallen wordt een beroep op staatsimmuniteit gehonoreerd98. 
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<». HET TOEPASSELIJK RECHT 

Mocht in een geval van grensoverschrijdende kernschade Nederlands 

recnt van toepassing zijn, dan komt daarvcor de reeds in het 

historisch overzicht genoemde bijzandere aansprakelijkheidsregelmg 

van de WAKQ m aanmerkinq. Alvorens i., te gaan op de aastandigneden 

waarm (de voorwaarden waarop) dit geceurt, wil ik aandacht besteden 

aan enkele recente voorstellen van aanpassing en wijziging van de in 

1979 ingevaerde UAKO. 

Qp 16 april 1987 is de Nederlandse ministerraad akkoord gegaan 

met de valgende d n e wetsvaarstellen tot wijziging van de nucieaire 

aansprakelijkheid in Meder land33: 

1. Goedkeuring van het Verdrag inzake de wettelijke aansprake-

lijkheid op het gebied van het zeevervoer van nucieaire stof-

f en34*; ~~ 

2. Goedkeuring van de Protocol len van 16 november I9e2 tot wij

ziging van de Verdragen van Parijs en Brussel3*; 

3. In verband met het tweede wetsvoorstel was er aanpassing nod i g 

van de WAKQ (verhoging van de in het Verdrag van Brussel 

vastgestelde bedragen van vergoeding voor schade ten gevolge 

van een kernongeval). Daarbij werden tegel ijkertijd andere, 

belangrijke verbeteringen in de WAKO voorgesteld. Dit 

"regeringsontwerp-UAKO" is inmiddels van advies daor de Raad 

van State voorzien3*. De verbeteringsvoorstellen lopen 

grotendeels gelijk aan een op 1 juli 1987 door Zijlstra en 

Tazelaar (PvdA) in de Tweede Kamer ingediend initiatief-

wetsvoorstel tot wijziging van de WAKD*"*. 

De werkingssfeer van de Verdragen van Parijs en Brussel 

De geografische begrenzing van het Verdrag van Parijs beslaat het 

grondgebied van de verdragsstaten zelf (art. 23 a) en hun territoriale 

wateren <par. 7 van het Gemeenschappel i jk Commentaar) . Art. 2 van het 

Verdrag van Parijs bepaalt de werkingssfeer, en luidt: "Dit Verdrag 

is, tenzij de wetgeving van de verdragsluitende parti j op wier grond

gebied de kerninstallatie van de aansprakelijke exploitant is gelegen, 
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ånders bepaait niet van toepassmg op kernongevallen welke zich -.oor-

doen op het grondgebied van een met-veraraqsluitende Staat, nocn ep 

schade ep zodanig grondgebied geleden, [...]'*. 

De werkingssfeer van het Verarag van Brussel kan ais valgt -orden 

omschreven. De exploitant van de kerninstallatie moet aansprakei: jk 

zijn krachtens het Verdrag van Parijs. J)e kerninstallatie moet liggen 

in een Brussels verdragsstaat en gebruikt worden voor vreedzante dcel-

einden (art. 2a (i) )••. De gerechten van een Brussels verdragspartij 

ffloeten krachtens art. 13a van het Verdrag van Parijs bevoegd zijn 

(art. 2a (ii) 3). 

Een kernongeval moet tenminste voor een deel op het grondgebied 

van een Brussels verdragspartij plaatsvinden of in of boven ce valle 

zee. Valgens art. 3a van het Ver<jrag van Brussel is de regel ing zcals 

in dit Verdrag voorzien niet van toepassing als het kernongeval zic* 

geheel op het grondgebied van een niet-verdragsluitende staat heeft 

voorgedaan. 

Als schade wordt geleden op het grondgebied van een Partij bij 

het Verdrag van Brussel. dan hebben alle gelaedeerden ongeacht hun 

nationaliteit of de schadesoort recht op schadevergoeding3*. 

De werkingssfeer van het Verdrag van Brussel wordt op een 

redelijke manier begrensd. Het Verdrag regelt de bedragen die. wanneer 

zich in een der verdragsstaten een kernongeval voordoet, de andere 

verdragsstaten beschikbaar moeten maken voor schadevergoeding, en het 

bedrag dat de getroffen verdragsstaat zelf ter beschikking meet 

stel len - dus bedoeld is als uitkering aan de verdragsstaten zelf*°. 

Art. 3(c) v*n het Verdrag van Brussel biedt de partijen twee 

mogelijkheden om de verdeling van schadevergoeding tussen exploitant 

en staat te regelen. Volgens het eerste systeem (art. 3(c)(1)) is de 

exploitant overeenkomstig art. 7 van het Verdrag van Parijs aansprake-

1 i jk voor het limietbedrag (300 miljoen SDR), maar slechts verzeke-

ringsplichtig voor de eerste tranche, het bedrag waartoe op de markt 

dekkingsmogelijkheden zijn; de staat is dan verantwoordelijk voor 

uitkering aan de exploitant van de tweede en derde tranche van de 

schadevergoeding. tot aan het limietbedrag. Volgens het tweede systeem 

(art. 3(c)(i i)) is de exploitant aansprakeiijk en verzekeringsplichtig 

<artt. 7 en 10 Verdrag van Parijs) tot minimaal 5 miljoen SDR, en zijn 
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de staat Jen de overige verdragslaiter.de partijen) verpiicnt direct, 

dus (suiten de exploitant om, garant te staan woor het aanvullende 

bedrag tot aan 300 railjoen SDR*'. 

Aansprakelijkheid binnen de territoriale begrenzing van art. 2 

van het Verdrag van Parijs 

Bij een kernongeval dat op het grondgebied van Nederland cf de 

Bondsrepuoliek Duitsland plaats vindt, waardoor schade cptreedt in de 

BRD resp. Nederland, past het bevoegde gerecht (art. 13(a) van het 

Verdrag van Parijs) het geunificeerde aansprakelijkheidsreent van het 

Verdrag van Parijs toe (art. 1Mb)) zonder onderscheid van natior.ali-

teit en **oon- of verblijfplaats (art. 14(c)).»Het Verdrag van Parijs 

laat echter ook ruimte voor het nationale recht van de verdragspar-

tijen, bijvoorbeeld waar het gaat om aard, vorm en omvang van de 

schadevergoeding, en de verdeling daarvan (art. 11). Hiervoor verwijst 

art. 14(b) nav het binnenlandse recht van de forumstaat. Deze verwij-

zing geldt niet alleen het materiele recht maar ook de regels van het 

internationaal privaatrecht, die door het Verdrag van Parijs onverlet 

zijn gelaten**. 

De bevoegde rech_ter gast het Neder land se recht toe 

De maximale aansprakelijkheid van de exploitant was vanaf 197? 

krachtens art. 3 lid 1 van de WAKO 100 miljoen gulden. In 1984 werd 

dit bedrag verhoogd tot 200 miljoen, en dit jaar is het opgerekt naar 

400 miljoen*3. Voor dat bedrag van 400 miljoen moet de exploitant 

financiele zekerheid hebben. (Nederland heeft dus» in tegenstel 1ing 

tot de Bondsrepubliek, gekozen voor de tweede magelijkheid, geboden in 

art. 3c van het Verdrag van Brussel, om aan zijn schadevergoedings-

plicht te voldoen). De staat vult dit bedrag \/an 400 miljoen aan tot 

tot l miljard gulden, indien daarvoor uit andere hoofde*"* beschikbaar 

kornende middelen ontoereikend zijn (art. 28a WAKO). Dit Bedrag van 1 

miljard is tot op heden hetzelfde gebleven, maar zal waarscnijnlijk 

volgens het eerder genoemde regeringsvoorstel binnenkort cp 2 miljard 

komen. Voorlopig zal een systeem van ongelimiteerde aansprakelijkheid 

geen ingang vinden in het Nederlandse recht. 

20 

http://verdragslaiter.de


Is de ? ..lade qrcter dan i miljard gulden, can bevat ce we: qeer 

reqel irtq vcor verdelmg van de Seschikfcare gelden. Deze leemte vult 

het regerirgsvoorstel op. 

De bevceqde rechter p_ast het Dujtse rec_ht toe 

Sinds 1 augustus 1995 is in de Bcndsrepubl lek Duitsland eer. 

angelimiteerde nuclecire aansprakeiijkheia ' qevoerd (art. 31 lid 1 

AtG). De explcitant is niet verplicht zich hiL voor te verzekerer,. Uei 

dient ruj krachtens art. 31 lid 3 AtG financiele zekerheid te hetben 

voor een bedrag van 500 miljcen DM. Mocht de schade ten gevcige van 

een kernongevai grater zijn dan dit bedragj dan wordt de schade tat 1 

miljard gedekt door een sta^tsgarantie (volgens art. 31* AtG. staat 

voor de staatsgarantie het tweevoudige van het bedrag naarvoor de 

exploitant finenciele zekerheid moet hebben). Mocht dit nog niet vol-

doende zijn dan zal er een verdelingsfonds worden opgericht (art. 35 

AtG.) en zal de verdere schade verhaald kunnen worden op het vermogen 

van de exploitant (\). De onbeperkte aansprakelijkheid van de exploi-

tant geldt niet bij een kernongevai veroorzaakt doer een natuurramp of 

door (burger>oorlog; dan geldt een beperking tot 1 miljard DM (art. 25 

lid 3 jo. 31 lid 1 AtG). 

Voor geleden schade op het grondgebied van de Bondsrepubliek 

Duitsland geldt volgens art. 31 lid 1 AtG de hierboven genoemde rege-

ling. Maar voor schade geleden buiten het Duitse grondgebied is de 

compensatieregel ing afhankelijk gemaakt van een systeem van gefaseerde 

aansprakelijkheidsbegrenzing. Indien er op Nederlands grondgebied 

schade wordt geleden zal de Duitse exploitant, valgens art. 31 lid 2 

AtG. maar tot 120 miljoen SDR aansprakelijk zijn, ongeacht hoe haag in 

Nederland het bedrag voor de aansprakelijke exploitant is gesteld. AIs 

binnenkort voor Nederland de Protocol len van 1982 in werking zijn 

getreden stijgt deze limiet naar 300 SDR*=. 

QoSSiiSLiSftl^? aansprakeli jkheid 

De Duitse aansprakelijkheidsbegrenzing geldt in het geheel niet 

als de staat waar de schade is inqetreden een volgens art. 31 lid 2 
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^5 "naåf aard, omvang en ncoqte gel t jkwaard ige regel lnq1- gewaardorgc: 

eft; kortom« wanneer die staat sok uitgaat van het princripe van 

nt3eperkte aansprakel i jkheid. Het is moeilijk in te zien wdartce dit 

n€.ninsel van onbeperkte aansprakel i jkheid bij een nucleair ongeval 

nders kan leider dan tat het fai11 issement van de betrokken expioi-

tant. Waartoe het verder kan dienen, is cnduidelijk. Duidelijk is weii 

dat de hierop gebaseerde Ouitse recipraciteitseis leidt tot een dis-

-riminatoire behandeling van slachtoffers die schade duiten het Duits 

arondgebied hebben geleden, maar dit? is valgens art. 15(b) var. net 

verdrag van Parijs toegestaan. 

Het zou tot een praktijk kunnen ;eiden, waarin er steeds meer 

bilaterale verdragen komen tussen een recipro'c i tei t eisende nandsrepub i :e« 

en verschillende landen. Op deze wijze kan het harrronisatiestreven ep het 

eDled van de nucleaire aansprakelijkheidsverdragen ondermijnd worden. 

Art 7b van het Verdrag van Parijs bepaalt een maximumcedrag voor 

je aansprakelijkheid van de exploitant: 15 mil jaer SDR. Hoewel de 

verdragspartijen hiervan mar"-n afwijken, en een hoger bedrag voor de 

aansprakelijkheid kunnen bepalen en zelfs lager (maar niet minder dan 

5 miljoen SDR) betekent dit nog niet dat bij het ontbreken van een 

vastgesteld limietbedrag de partijen zover magen gaan om een onbeperk

te aansprakel i jkheid in te voeren*«>. 

Krachtens art. 10 van het verdrag van Parijs moet de exploitant 

terzake van zijn aansprakelijkheid financiele zekerheid hebben ter 

grot- «.'-»:» net in art. 7 vast gesteide bedrag. Art. 31 Lid 1 AtG lijkt 

mij duidelijk in strijd met het bepaalde in de artt. 7fb) en 10 van 

het Verdrag van Parijs; financiele zekerheid voor onbeperkte aanspra-

keli jkrieid is niet te verkri jgen*"7. De ongel imiteerde aansprakel i jk

heid is misschien wel in overeenstemming met de dekkjngsregeling <art. 

3tc)tii" v a n n e t Verdrag van Brussel> maar dit Verdrag staat niet op 

zichzelf. Het is een aanvulling op het Verdrag van Parijs. 

In de Verenigde Staten is in 1977 geprobeerd de Price-Anderson 

Aet te torpederen in een poging haar onconstitutioneel ("unconsti

tutional as violative to due process") te laten verklaren - met de 

beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van 560 miljoen zou 

Dij een nucleair ongeval niet iedere gelaedeerde de garantie op 

(afdoende) compensatie geboden kunnen worden. De United States Supreme 
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Court acntte deze aant:jqing cngegrond. Zij erkende de wiliekeur van . 

dit (en elk ander) 1imietoedrag» maar wees op het in I°77 dcor het 

Congres gencmen besluit am, wanneer macht blijken dat de schace ~eer 

zou (kunnen gaan) bedragen dan * 560 miljoen, "[will] take whatever 

action is necessary and appropriate to protect the puDlic frcrr. the 

consequences of a disaster of such magnitude"''0. 

Ook hier heeft de onbeperkte aansprakelijkheid nog geen ingang gevoncen. 

Aansprakelijkheid buiten de territoriale begrenzing van art. 2 

van het Verdrag van Parijs 

Neder l_and 

Wanneer in Nederland ten gevolge van een cngeluk als in Tsjerno-

byl schade optreedt, blijft de scope-rule van art. 2 van het Verdrag 

van Parijs overeind staan; kernangevallen in niet-Verdragsluiter.de 

staten vallen in beginsel buiten de werkingssfeer van het Verdrag. De 

gewone regels van het i.p.r. sullen van toepassing zijn. 

Art. 2 laat ruimte voor afwijkende nationale wetgeving op dit 

punt, en Nederland heeft daarvan gebruik gemaakt in art. 26 lid 1 

WAKO: "De in artikel 2 van het Verdrag van Parijs genoemde beperkingen 

van de werkingssfeer zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid 

van de exploitant van een in Nederland gelegen kerninstallatie voor 

schade die op het grondgebied van Nederland geleden is of die het 

gevolg is van een kernongeval dat zich op dat grondgebied heeft voor-

gedaan." 

Jessurun d'Oliveira concludeert hieruit dat art. 26 lid 1 UAKQ de 

scope-rule van art. 2 van het Verdrag van Parijs onaangetast laat -

dat "dus de werkingssfeer van het Verdrag niet Cis] uitgebreid ten 

aanzien van in Nederland geleden schade veroorzaakt door kernongeval

len in installaties gevestigd buiten het gebied van de verdragssta-

ten", en dat daarom in een geval als "Tsjernobyl" het Verdrag van 

Parijs geen uitsluitsel biedt voor in Nederland geleden schade*'. 

Maar waar art. 26 lid 1 WAKO zich niet uitlaat over kernschade in 

het verdragsgebied veroorzaakt door een kernongeval daarbuiten, doet 

dat de Memorie van Toelichting wel'ro. De betrokken ministers citeren 
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hierin met instemming een aanbeveimg uit 1971 d'jar het Nuclear Energy 

Agency van de QESO, "om de werkingssfeer van het Verdrag van Parijs 

C...] uit te breiden tot schade, geleden op net grcndgc^'.ed van een 

verdragspartij, of op de valle zee van een schip van de verdragspai— 

tij, ook indien het kernongeval , dat de schade heeft verocrzaakt, in 

een niet-verdragsluitende staat heeft plaatsgevonden." 

De MvT 20u zo ver niet willen gaan: "[...] indien het kerncngeval 

heeft plaatsgevonden in een staat die geen partij is bi j het verdragi 

die bepaling [de scope-rule in art. 2 Verdrag van Parijs] alleen 

buiten toepassing te laten in het geval dat de schade is geleden in 

Nederland". (Schade* geleden op een (Nederlands) schip op voile zee? 

valt valgens de MvT dus buiten de werkingssfeer van het Verdrag van 

Parijs). Maar in de MvT wordt toch schade* geleden in Nederland ten 

gevolge van een ongeval in een niet-verdragsluitende staat, bij de 

werkingssfeer van het Verdrag van Parijs getrokken. Merkwaardig is dat 

de implicatie van deze zinsnede (cf enige vermelding van deze variant 

van grensoverschrijdende kernschade) niet is terug te vinden in art. 

26 lid 1 WAKO zelf... 

Kuhne meent dat voor Nederland de territoriale beperkingen van 

art. 2 van het Verdrag van Parijs net als voor de Bondsrepubliek 

geheel opgeheven zijn (en wordt daarvoor terechtgewezen door Jessurun 

d'Oliveira)'1'1. Hoe onduidelijk de MvT op art. 26 van de WAKO ook moge 

zijn, het artikel zelf is duidelijk genoeg» en laat er geen twijfel 

over bestaan dat alleen schade geleden in een niet-verdragsluitende 

staat gecompenseerd wordt, mits het ongeval gebeurde op Nederlands 

grondgebied en de kerninstallatie van de aansprakelijke exploitant in 

Nederland ligt. 

AJtjr_na_tL§ven v°5£ de lex iac_i delLct_i 

Dat in Nederland partijen achteraf nun rechtskeuze voor het 

toepasselijk zijn vån het Nederlandse recht bepalen, is onwaarschijn-

lijk715. Voor afstandsdel icten, wanneer de plaats van handelen rich in 

een ander land bevindt dan het land waarin de schade zich openbaart, 

is de aanknoping van de internationale onrechtmatige daad moeilijk. 

Sommige auteurs, waaronder ook D'01 iveira7"9 , gaan ervan uit tiåi 

het voor de gel^edeerde gunstigste recht moet worden toegepast; 
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D'Cliveira wil ait in ieder geval zien geoeuren voor de cateqorie 

grensoverschn jdende mi 1ieudelicten. De Ulest-Duitse rechtspraak gaat 

v/an dit "Gunst igkei tsprinr ip" uit. Als "Handlungsort" en "Erf o lgsor t" 

in verschillende staten liggen, kiest de heersende opinie in de West-

Duitse rechtspraak voor een alternatieve toepassing van het voor 

de gelaedeerde gunstigste recht7**. De gelaedeerde heeft hiertfccr de 

mogelijkheid om zijn keuze te bepalen. Doet hi j dit niet, dan zal het 

gerecht ertoe bevoegd zijn. 

Een derqelijke aanpak kan prablemen opleveren. Ten eerste is het 

niet altijd makkelijk uit te maken welk recht daadwerkel ijk gunstiger 

is. In een geval als "Tsjernobyl" kan je wel zeggen dat Nederlands of 

Duits recht gunstiger zal zijn, omdat de benadeelde waarschijnlijk 

hclemaal geen kans op schadevergoeding heeft indien Sowjet-recht 

toepasselijk is. Ten tweede is het nog de vraag of het billijk is dat 

de schadetoebrenger beoordeeld wordt naar de maatstaven van een ander 

rechtsstelsel dan waarin hij opereerde. Zo'n redenering leidt tot een 

pleidooi voor toepassing van het recht van het "Handlungsart"^3. Ik 

acht dit bezwaar echter niet van zo groot gewicht, dat het afbreuk zcu 

mogen doen aan de bescherming van het slachtoffer, dat naar mijn 

mening mag verwachten dat zijn schadevergoedingseis berecht zal worden 

valgens de maatstaven van het recht van het land waar hij schade heeft 

geleden. In een geval als "Tsjernobyl" wil ik dan ook pleiten vcor een 

keuze voor het recht van het "Erfolgsort" » zodat op een schadevergoe-

dingeis van een Nederlandse benadeelde voor de Nederlandse rechter de 

artt. van 1^01 BU, waarbij volkenrechtelijke regels ingesloten zouden 

kunnen zijn'*, van toepassing zijn. 

Pf. BsndiTfØVi^IitiJ 5yi*sl.and 

Ook de Bondsrepubliek Duitsland heeft van de in art. £ van het 

Verdrag van Parijs gegeven mogelijkheid gebruik gemaakt om de 

we.-kjngssfeer van het Verdrag uit te breiden, door in art. 25 lid <* 

AtG de territoriale begrenzing van dat artikel op te heffen. Indien er 

dus sprake is van een kernongeval in een niet-verdragsstaat van het 

Verdrag van Pur ijs (bijvoorbeeld: de Sowjet-Unie). en veroorzaakt dat 

ongeval schade in West-Duitsland - of omgekeerd: een kernongeval in 

West-Duitsland veroorzaakt schade in een niet-verdragsstaat, dan is het 
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Verdrag van Parijs volqens zijn art. 2 niet van taepassing. Deie 

aansprakelijkheidsregeiing *ar, art 25 lid ** AtG geldt met alleen voor 

de andere verdragsstaten, maar ook vaor met-verdragsluitende staten, 

voarzover naar de grondbeginselen van net i.p.r. het Duitse recht op 

een bepaald qeval van toepassing is7"7. 

»** 

Qf nu een kernonqeval in een niet-verdragsstaat schace verocrzaakt 

in de Bondsrepubliek Duitsland of andersom, flaet er voor de qelae-

deerde in de Bondsrepubliek niet veel toe. Uitgaande van het "Gdnstig-

keitsprinzip" is altijd het Duitse kernaansprakelijkheidsrecht tcepas-

selijk. 

Indien in de Sowjet-Unie, een niet-verdragsstaat» schade wordt 

geleden door een kernongeval op Nederlands grondgebied (en de kernin-

stallatie van de aansprakelijke exptoitant is oak- op Nederlands 

grondgebied gelegen) dan v«»t de aansprakelijkheid onder het regiem 

van de WAKO. Als echter in Nederland schade wordt geleden, veroor-

zaakt door een ongeluk met een kerncentrale in de Sowjet-Unie, dan 

zijn de artt. 1^01 ev. BW van toepassing, 

### 

De SowjetHLJrug 

In de U.S-S.R- en de unierepublieken is in art. 126 lid <• van de 

Beginselen van het burgerlijk recht (1961) de IPR-regeling te vinden 

met betrekking tot de onrechtmatige daad (art 126 lid <•, ingevoerd 

1977 Men heeft hier gekozen voor de alternatieve gelding van het 

"Handlungs-" en "Erfolgsort" recht. Ik acht het aannemelijk dat de 

bevoegde Sowjet-rechter het Sowjet-recht zal toepassen op grond van 

plaats van het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis 

("Handlungsort"). 

De Sowjet-Unie kent geen aansprakelijkheidsregeling op het 
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gebied van kernenergie. He? Scwjet-equivalent van art l*»0l BU 15 net 

art. 88. Hiernaast wordt in art 90 de aansprakelijkheid voor gevaar-

zetting geregeld"70. In een geval als "Tsjernobyi" kan men verwachten 

dat de schadevergoedingseis van een Duitse of Neder landse benadeelde 

op grond van het causal i tei tsvereiste zal stranden. De beschermmg-

smaatregelen die in het Hesten na "Tsjernobyl" zijn gencmen, en vermo-

gensschade hebben veroorzaakti zijn in de Sowjet-Unie als niet need-

zakelijk bestempeld?*. 

Nederland: verbeteringsvoorstellen 

Volgens het wetsvoorstel van Tazeiaar en Zijlstra (PvdA) zal de 

staat garant staan tot 10 miljard gulden (nu 1 miljard; in het rege-

ringsvoorstel 2 miljard). De aansprakelijkheid van de exploitant van 

een nucleaire installatie wordt in het wetsvoorstel verhoogd naar 

twee miljard guiden« waartegenover deze een financiele zekerheid van 

500 miljoen gulden moet stellen. Dit nu is in strijd met art. 3(c) 

van het Verdrag van Brussel, volgens hetwelk de exploitant aansprake-

lijk moet zijn Of voor de vol le 10 miljard gulden van het wetsvoor

stel (art. 3(c)(i))» of voor het bedrag waarvoor hij verzekerings-

plichtig is (art. 3<c)(ii)); bij Tazelaar/7ijlstra 500 miljoen 

gulden. Aanpassing van het wetsvoorstel aan de eerste optie lijkt 

economisch-politiek onrealistisch: met zo'n verzekeringsplicht kunnen 

exploi tanten hun installaties net zo goed sluiten. Aanpassing aan de 

tweede optie zou afbreuk doen aan het streven de aansprakelijkheid 

van exploi tanten naar een meer realistisch niveau op te trekken, maar 

verhoging van de verzekeringsplicht naar een bedrag hoger dan <»00 of 

misschien 500 miljoen gulden lijkt onhaalbaar. 

In zowel het voorstel van Tazeiaar en Zijlstra als dat van de 

regering is de uitsluitingsgrond voor ernstige natuurrampen vervallen. 

Hiermee wordt de situatie in Nederland gel ijkgetrokken met de ons 

omringende 1anden. 

Bijzonder aan het regeringsontwerp is een nieuw hoofdstuk 

procesrecht« waarin een regeling is getroffen voor de afwikkeling van 

schadegevalien en een verdeelsleutel is gegeven voor schade groter 

dan S miljard gulden. Bij de schade-afwikkeling is gekozen voor 

bemiddeling door een ongebonden derde partij: een vereffenaar onder 
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toezicht van een rechter-commissaris. fiij het hanteren van gencemde 

verdeelsleutel wordt zaakschade achtergesteld bij persoonlijke 

schade. Tenemde de schade-afwikkeling niet te hinderen wordt voar-

rang gegeven aan diegenen die binnen tien jaar een rechtsvordering 

hebben ingediend. Voor schade die rich later dan 10 jaar na een 

kernongeval marufesteert t wordt een percentage van de krachtens art. 

29(a) beschikbaar te stel len openbare middelen gereserveerd. Het is 

dus zaak om bij een kernongeval zo dicht mogelijk in de buurt te 

zijn, opdat kanker zich zo snel mogelijk zal openbaren. In ieder geval 

is de verjaringstermijn voor vorderingen rerzake van dood of letsel 

verlengd naar 30 jaar. Volgens ingevoegd art. 28!b) kan de Minister 

van Financien voor het ingevolge de artt. l^.of 26(a) de expicitant 

een bedrag in rekening brengen voor het beschikbaar stel len van 

openbare middelen. 

28 



5. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING 

B i nr. en het Verdraq *§" ̂ §Lli§ I YiD ?LI?^vQnGi?s§;? S§i??±§D ^S9C 

Dujtse gf Nederl_ands§ reenters. 

Het in het Verdrag van Parijs vastgeleqde beginsel dat een 

rechter bevoegd is brengt met zich mee< dat de verdragsstaten de door 

deze bevoeqde reenter gewezen eindvonnissen moeten erkennen en 

tenuitvoerleggen (art 13 d van het Verdraq van Parijs)0"'. ErUer.nir.g 

betreft alleen gewezen eindvonnissen tegen de velgens art. 6b van het 

Verdrag van Parijs aansprakelijke exploitant. De rechter neemt de 

inhoud daarvan als juist aan, zander nieuw onderzoek naar de zaak 

zelf. D? tenuitvoerlegging geschiedt slechts als de Nederlandse 

rechter een exequatur heeft verleend. Deze procedure wordt geregeld in 

de artt. 965-99^ Rv. Voor de Bondsrepubliek Duitsland is de exequa-

turprocedure te vinden in de artt.722 en 723 ZPO81. 

In Nederland kunnen cantradictoire en verstekvonnissen pas na een 

wachttijd van 8 dagen na de betekenjng ten uitvoer worden gelegd (artt. 

<»32 resp. 80 en 86 RV). Daarbij wordt de executie geschorst indien er 

een gewoon rechtsmiddel wordt ingesteld. Deze formaliteiten blijven ex 

art. 13 d van het Verdrag van Parijs gehandhaafd. Vonnissen die nog 

uitvoerbaar zijn bij voorraad zijn niet executabel. Volgens art. 13(e) 

van het Verdrag van Parijs kunnen verdragsstaten ten aanzien van de 

tenuitvoerlegging wel een beroep doen op de immuniteit van executie 

(dit in tegen stelling tot immuniteit van jurisdictie; zie boven). 

Bujjten het Verdrag van Parijs 

Kan een eindvonnis van de Nederlandse of Duitse rechter ten uitvoer 

worden gelegd in de Sowjet-Unie? Volgens art. 63 Rv van de USSR en de 

unierepublieken is de ten uitvoerlegging alleen mogelijk op grond van 

internationale verdragenB=. Tussen Nederland/ West-Duitsland 

en de Sowjet-Unie zijn geen verdragen van dien aard. Dus al zou een 

Nederlands/ Duits vonnis tot toekenning van een schadevergoedingsactie 

kunnen leiden, dan zal dit vonnis in de Sowjet-Unie niet executabel 

zijn. 
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Kan een emdvonnis van de Sowjet reenter ten uitvoer worden qei^gc!^ 

a) in de Sowjet-Unie. Een vonnis van de Scwj?t reenter kan in de 

Sowjet-Unie ten uitvoer warden gelegd, maar alleen voariover dit hec 

recht van operationeel bestuur betreft en zelfs dit in beperkte 

mate03. In de Sowjet-Unie is de grondslaq van het econcmisch systeen; 

staatseigendom (art. 10 van de Grondwet van de USSR). Dus zou het 

onwaarschijnlijke zich voordoen, onwaa'schijnlijk amdat de Sowjet-Unie 

ervan uitgaat dat in het Westen helemaal geen schade is geleden, dat 

aan (Duitse/Nederlandse) benadeelden door de bevoegde Sowjet- rechter 

een schadevergoedingsvordering wordt toegekenci, dan nog kunnen ze .-net 

een executoriale titel weinig beginnen. 

b) in Nederland en Duitsland. Hoofdregel art <*31 Rv bepaalt dat 

beslissingen door vreemde rechters gegeven, niet binnen Nederland ten 

uitvoer kunnen worden gelegd; de werkingssfeer van deze hcofdregel 

wordt steeds meer teruggedrongen door verdragen. 

Afgezien van de vraag of een Nederlandse of Duitse benadeelde 

daadwerkelijk een veroordelend vonnis van de Sowjet rechter kunnen 

verlcrijgen worden vonnissen door een vreemde rechter gewezen, erkend 

indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. In Nederland zijn deze 

tot stand gekomen door de rechtspraak. De rechter heeft in elk afzon-

derlijk geval na te gaan of en in hoeverre aan een vreem vonnis 

"gezag" moet worden toegekend0**. De voorwaarden voor erkennir.g zijn: 

de vreemde rechter moet intemationaal bevoegd zijn; de erkenning mag 

niet in strijd komen met de openbare orde; en de vreemde rechter moet 

een goede procesorde in acht hebben genomen. Voor Duitsland komt hier 

nog krachtens art. 329 ZPO de reciprociteitseis bij 0 3. 

In de Bondsrepubliek Duitsland is naar aanleiding van Tsjernobyl 

op 21-5-1986 door de Minister van Binnenlandse raken een richtlijn • 

uitgevaardigd voor de afwikkeling van de schadevergoedingsaanspraken 

krachtens art. 38 lid 2 AtG. Deze schadevergoeding werd nierbij snel 

gewaarborgd8* . Volgens Kunne is de Bondsrepubliek hiertoe niet wette-

lijfc verplicht. Volgens hem kan, als de ten uitvoerlegging niet moge-

lijk is, art. 38 lid 2 geen toepassing hebbenST. Een regeling als in 

art. 38 AtG vervat, waardoor Duitse benadeelden vaak toch compensatie 

krijgen (een waarborg tot 1 miljard DM) als ze geen mogelijkheid 
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hebben in het buitenland schadevergcedinq te krijqen, kennen w: j in 

Nederland niet. Schadevergoedingsvorderingen van boeren en tumders 

werden in Nederland afqewezen, alleen melkschaaphouders en spinazie-

kwekers kregen een financieie vergoeding. 

Het lijkt mi j wenselijk om ook in Nederland tot een zodamqe 

regeling te komen. 
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CONCLUSIE 

De meeste Uesteurapese 1 anden, waaronder Nederland en de 

Bondsrepubliek Duitsland, zijn geen partij bi j net Verdrag van Wenen; 

wel bi j de Verdragen van Parijs en Brussel. De nationale nucleaire 

regelingen in Nederland en West-Duitsland vertonen onderling wei 

verschillen. 

Meest opvallend daaronder is de in de Bondsrepubliek geldende 

ongelimiteerde aansprakelijkheid van exploitanten van kerncentrales. 

Nederland kent momenteel een aansprakel i jkheidsbegrenr mg van i«00 

miljoen gulden. Bij een grote nucleaire ramp.is elke aansprakelijk-

heidslimiet natuurlijk een bedrag van papier,.een willekeurig tedrag 

zoals de U.S. Supreme Court heeft opgemerkt. In de Veremgde Staten 

zal in zo'n geval naar bepaling van net Congres noadwetgeving worden 

ingevoerd. Waarschijnlijk zal zo iets ook in Nederland gebeuren, naar 

analogie van de maatregelen getroffen bij de Uatersnaodrainp vån 1953. 

De Bondsrepubliek heeft aan de onbeperkte aansprakelijkheid een 

reciprociteitseis verbonden. Het laatste kan mijns inziens leiden tot 

het sluiten van bilaterale verdragen op dit punt tussen West-Duitsland 

en andere landen. Dit zou het harmonisatiestreven op het gebied van de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid voor nucleaire ongevallen, dat aan 

de basis stand van de Verdragen van Parijs en Brussel, kunnen onder-

mi jnen. 

De in deze scriptie geschetste gang van zaken toont aan, dat bij 

een ernstige kernramp onvoldoende juridische mogelijkheden zijn 

gegeven om slachtoffers op een brvredigende wijze schadeloos te 

stellen. In een geval als "Tsjernobyl", een kernramp in een land dat 

Partij is bij geen van de bestaande nucleaire Verdragen, hebben 

slachtoffers "over de grens" geen karts op een redeli jke scnadevergoe-

ding. De Sowjet-Unie, maar dat land niet alleen, zou moeten overwegen 

toe te treden tot het Verdrag van Wenen, of dat van Parijs. Maar zelfs 

al beperkt zich een kernramp tot het "verdragsgebied" van de Verdragen 

van Parijs en Brussel - stel je voor, "Tsjernobyl" aan de Rijn... -

dan is het nag maar de vraag of er voldoende middelen voor schadever-

goeding aan*»ezig zijn. 

Een gezamenlijke IAEA-(0ES0)NEA werkgroep is begonnen met de 
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vco^bereidi ir.g van een. gef>een<5chappel i j* Protocol bij de Verdragen van 

Panjs en Uenen - er is geen enkele staat die beide Verdragen heeft 

fcekrachtigd. Dit Protocol moet dan een brug slaan tussen de t«ee 

Verdragen. Men streeft ernaar vooral Ocst-Europese ianaen over te 

halen tot toetreding tot net Verdrag van Wenen (momenteel is alleen 

Joegoslavie toegetreden). 

Het kan geen kwaad de huidige Nederlandse nucleaire wetgeving 

opnieuw te bekijken, en dat gebeurt cok. Of het recente voorstel van 

de regering werkelijk afdoende is valt te betwijfelen. Los var. de 

vraag of het wel goed mogelijk is de financiele schade doer een 

kernramp te dekken, de door de regering geboden staatsgarantie tot 2 

miljard gulden is, gezien de omvang van de schade bij het Tsjerncbyl-

incident« laag gegrepen. 
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Lijst van afkartingen en begrippen 

Afkort ingen 

AB - Wet Al gemene Bepalingen var; 15 mei iS£9, 5. 25, 
houdende algemeene fcepaiingen der wetgevirtg 
van het Konmkrijk, zeals deze wet ;s 
gewijzigd bij Uet van 26 april 1917, S. 303. 

AtG 
BVerfG 
BU 
EEX 
ENO 
6VG 

HR 
ipr 
Rw 
SDR 

UIAK 
WAKO 

2P0 

- Atomgesetz (1959, BRD) 
- Bundesverfassungsgericht c 3RD' 
- Burgerlijk Uetboek ( N U 
- EEG: Bevaegdheid- en Executieverdrag (1968) 
- Extraordinary Nuclear Ocurrence (USA) 
- Gerichtsverfassungsgesetz: Wet cp de 

reenter 11 jke argamsatie. 
- Hoge Raad (NL) 
- internationaal privaatrecht 
- Wetbaek van Rechtsvordering 
- Special Drawing Rignts, ofwel: speciale 

trekk ingsrecnten 
- Uet Aansprakelijkheid Kernenergie 
- Wet Aansprakelijkneid Kemongevallen 
- Zivilprozessordnung (BRD, vgl. NL: Rv) 

Begrippen 

Aansprakeiijkheid. 
Schuldaansprakelijkheid: de pieger van een onrechtmatige daad is slechts 

aansprakel i jk voor de door zijn daad veroorzaakte schade als hij daaraar, 
schuld heeft. Oat is, als de daad en schade hem kunnen warden taegerekend. 
Vaak wordt de term schuld ook als synoniem van onrechtmatige daad beschouwd. 

Risico-aansprakelijkheid: iemand is aanprakelijk zonder schuld, hetzij 
omdat hij aansprakelijk is zonder onrechtmatig te hebben gehandeld, 
hetzij omdat hij aansprakelijk is hoewel zijn onrechtmatige daad hem met 
kan worden toegerekend. 

Geunificeerd aansprakelijkheidsrecht: het aansprakelijkheidsrecht 
zoals neergelegd in een verdrag (bv. Verdrag van Parijs). 

Authentieke akte. 

Volgens art. 1905 BW is dit een akte die in de wettelijke verm door of 
ten overstaan van een daartoe bevoegde openbare ambtenaar (bv. no tar is) 
is opgesteld. 

Betekening. 
Onder het betekenen van een stuk verstaat men het door de deurwaarder 
afgeven van een gewaarmerkt afschrift van dat stuk aan de geéxploteerde, 
van weIke afgifte door de deurwaarder een akte opgemaakt wordt, die 
deurwaardersexploot genoemd. 

Contradictoir vonnis. 
Indien beide partijen (eiser en gedaagde) verschijnen, volgt een 
condtradictoir geding, hetgeen leidt tot een contradictoir vonnis. 

Eindvonnis. 
Hiermee wordt de uinstantie beeindigd en neemt de rechtbank definitief 
haar beslissing in een zaak. 



Execut:e. 
Tenuitvcerlegging. 

• * 

Exequatur. 
Verlof tot tenuitvcerleggjig. 

Erfolgsort. 
Plaats van de ingetreden schade. 

Forum actoris. 
Rechter van de eiser, dwz. var. eisers wccnplaats (art. let, lid 3 Rv > . 

Forum delicti. 
Rechter voor verbintenissen uit onrechtmatige daad. 

Handlungsort. 
Plaats van de schadeveroorzakende daad. 

Immuniteit van executie. 
Tegenover bepaaide vreemdelingen (stater., staatsorgar.en) kan een 
veroordelend vonnis niet tegen hun wil ten uitvoer warden gelegd. 

Immuniteit van jurisdictie. 
Bepaaide vreemdelingen (staten« staatserqanen) kunnen met tegen hun wil 
door de (Nederlandse> rechter worden berecht. 

Locus delicti. 
Voor onrechtmatige dåden geldt de "lex loci delicti". Dit is net recht 
van net land waar de onrechtmatige daad is gepleegd. 

Omnibusdekking. 
Allesdekkende verzekering <met uitzondering van overmacht). 

"Par in parem non håbet jurisdictionem". 
Een volkenrechtelijk beginsel, vol gens hetwelk een soeverein met aan de 
rechtsmacht van een andere soeverein kan worden onderworpen. 

Positief jurisdictieconflict. 
Wanneer naast de Nederlandse rechter ook de rechter van een ander land 
rechtsmacht heeft. 

Prorogatie. 
Door wilsovereenstemming van partijen kan soms een geschil worden 
onderworpen aan de beslissing van een reenter, die volgens de wetteLijke 
regeling van 2ijn bevoegdheid onbevoegd zou zijn cm daarvan ker.ms te 
nemen. 

Relatieve competentie. 
De regeling van de relatieve competentie Cofwel: betrekkelijke 
bevoegdheid) geeft antwoord op de vraag, welke bepaaide rechter van een 
soort bevoegd is - bv. de rechtebank te Den Haag» of die te Haarlem. 

Soeverein (2.). 
Persoon of instantie niet onderworpen aan een ander gezag. 

Tort-liabili ty law. 
Onrechtmatige daadsrecht. 

Verstekvonms. 



Het qedinq bij verstek waarin gedaagde niet verschijnt en dat eindigt met 
een verstekvonnis. 

Waiver of defense. 
Afzien van verweer, 



NOTEN 

1. Trb. 1963, 171. Het Verdrag van Parijs is in het kaaer van het 
toenmalige O.E.E.S (nu Q.E.S.O.) tot stand gekomen. Partij bij 
dit verdrag zijn: Belgie, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Gr:ekenland, Italie, Nederland (29 dece.-r.ber 
1979), Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk 
en Zweden. Aanvullend Protocol in: Trb. 1964, 178; Verdrag en 
Aanvullend Protocol gezamenlijk in: Trb. 1983« 182. 

2. Gemeenschappelijk Commentaar bij het Verdrag,van Parijs, Trb. 
175, blz. 49 e.v.; nr. 15, olz 55-56. 

3. ibid.; nr.14, blr 54-55. Zie aok Stbl 2, blz 6-7 
4. Qngeveer 37 miljoen gulden: een SDR was op 8 december j.l. fl. 

2,54 waard. 
5. Gemeenschappelijk Commentaar, o.c; nr 43, blz 65-66. 
6. Handel ingen Tweede Kamer 1986-1987, 20O25, nr 3, blz 1. 
7. Gemeenschappeli jk Commentaar, o. c, nr. 49, blz. 69. 
8. Het Verdrag van Brussel, aanvulling van het Verdrag van Parijs 

van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het 
gebied van de kernenergie (Brussel, 31 januar i 1963; ook tot-
standgekomen onder auspicien van de OE50); in: Trb. 1963, 171; 
Partij bij dit verdrag zijn: Belgie, Denemarken, Bondsrepubliek 
Duitslandi Finland, Frankrijk, Italie, Nederland (28 december 
1979), Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Aanvullend Protocol 1964 in: Trb 1964, 178. Verdrag en Protocol 
gezamenlijk in Trb- 1983, 182. 

9. Twee Protocollen tot wijriging van het Verdragen van Parijs CTrb. 
1983, 1813 en Brussel [Trb. 1983, 1823 op 16 november 1992 te 
Parijs tot stand gekomen. Op 16 april 1987 is de ministerraad 
accoord gegaan met een wetsvoorstel ter goedkeuring van deze twee 
Protocollen. CStcr. 21-4-1987, nr 76, blz 3 en Handelingen Tweede 
Ka«er 1987-1988, 20321, nrs. 1-33. 

10 Handelingen Tweede Kaaer 1987-1988, nr. 20321, nrs. 1-2. 

11. In: Trb. 1965, 172. Het Verdrag van Wenen is onder de auspicien 
van de Internationale Ataomorganisatie totstandgekomen. Gerati-
ficeerd door 10 staten, omvat het slechts 3 kerncentrales, 
waarvan een in Europa; in: "regeringsvoorstel-WAKO" (zie noot 
62)» blz. 13. Partijen zijn: Argentienie, Bolivia, Cuba, Egypte, 
Jooegoslavie Kameroen, Nigeria, Peru, de Phi 1ippijnen, en 
Trinidad en Tobago. 

12. Handelingen Tweede Kaær 1975-1976, 13928, blz 6-7. 
13. In: Trb 1974, 197. Totstandgekomen onder de auspicien van de 

IMCO, ENEA en de IAEA. Dit verdrag is in werking getreden voor: 
Argentxnie, Denemarken, Bondsrepubl»sk Duitsiand, Frankrijk, 
Italie, Noord-Jemen, Liberia, Noorwegen, Spanje en Zweden. 

14. Handelingen Tweede Kamer 1987-1988, 20323, nr.3. 
15. O.c, nrs 1-2. 
16. Trb. 1968, 90. 
17. 24 oktober 1973, Stb. 536. 
18. Handelingen Tweede Ka«er, 1963-1963, 7615, nrs. 1-2. 
19. O.c., nr 3, blz. 6. 
20. ibid. 
21. Maanen, G.E. van, "Wettelijke aansprakelijkheid voor kerncen

trales", in: NJB 1981 (11) (14 maart), blz 286. 
22. Wet van 17 maart 1979 houdende regelen inzake aansprakelijkheid 

voor schade door kernongevallen, in: Stbl 1979, 225 



23. Gesetr liber die fried!irhe Verwendung der Kernenerqie urtd den 
Schutz gegen ihre Gefahren vom £3 Deiember 1959 (8GB1. I S. 914, 
na de bekendmaking van de herziening van 15 Juli 1985, Das 
Deutsche Bundesrecht 55S. Lieferung-Juni 1986) 

24. Robesin, M.A., "Aansprakel i jkheid voor kernonqevailen, ruim een 
jaar na Tsjernobyl", in: IHR 19B7 (7), biz. 229. Zie oak: 
Learned, Scott, "Statutary modification and assumption of private 
liability: the nuclear energy and flu immunization programs", in: 
U Pitts L R 1979 (40/3) (Spring), biz. 487-517. 

25. GECD, Nuclear Legislation, Analytical Study: Nuclear Third Party 
Liability, biz. 177. 

26. AEA, sect ll(q>. (Meer specif iek geldt zij ook ongeval len buiten 
de Verenigde Staten, waarbij nucleair materiaal is betrofcken dat 
in eigendomf in gebruik, of onder contract van de Veremgde 
Staten is. Tenslotte kernongevallen op voile zee, waarbij 
nucleair materiaal in licentie van de NRC (Nuclear Regulatory 
Commission) is betrokken.) 

27. flaronne, J., "Nuclear Liability insurance; The Price-Anderson 
Reparations System and the Claims Experience of the Nuclear 
Industry", in: Nuclear Law Bulletin 1983 (24) (dec), biz. 45-51. 

28. Zie ook Rest, A., "Tschernobyl und die internationale Haftung; 
International-pr ivatrechtl iche Aspekte und Ansprtlche nach deut-
schem Zivilrecht", in: VerS 1986 <37a), (jrg. 37), biz 940; en: 
Gornig, G.» Schadenersatz bei grenzuberschrei tender, Reaktor-
unfalien", in: JZ (1986) 21 (jrg. 47, 7 november), blz. 980. 

29. Gemeenschappelijk Comentaar bij het Verdrag van Parijs, o.c-, 
blz. 72: nr. 54. 

30. Uschako«, A., "Tschernobyl und das sowjetische Recht; Volker-
rechtlische Aspekte", in: VerS 1986 jrg 37, 29a (1 augustus), 
blz. 722. 

31. HvJ 30 noveaber 1976, NJ 1977 494 
32. Jessurun d'Oliveira, H.U., "IPR en Tsjernabyl; Privaatrechtelijke 

aansprakelijkheid voor grensoverschrijdende kernrampen", in: NJB 
1986 (421, (29 november), blz. I332. 

33. HR 24-12-1915, NJ 1916, 417 
34. NJ 1985, 698 
35. SiS 1984, 100 
36. HR 1-2-1985, NJ 1985, 698; blz 2297. 
37. Voskuil, C.C.A., "The international law of state immunity, as 

reflected in Dutch civil law of execution", in: NY1L 1979 (X), 
blz. 257; zie ook arrest van het Hof Den Haag 28 november 1968 
(NJ 1969, 484), Cabolent/National Iranian Oil Company - hierbij 
betrof het een arbitrage-clausule. 

38. Brunner, G., en Schmidt, C , "Tschernobyl und die internationale 
Haftung; international-privatrechtliche und zivil-rechtliche As
pekte nach sowjetischem Recht", in: VerS 1986 (33a) (jrg. 37, 1 
september), blz. 833. Het artikel staat vermeld in noot 3: "Die 
Zustandigkeit der Gerichte der USSR in Zivilrechtlichen Streitig-
keiten, an denen Auslander, Staatenlose, auslandische Betriebe 
und Organisationen beteiligt sind, sowie in Streitigkeiten, von 
deren Parteien nur eine im Ausland lebt, wird durch die Gesetz-
gebung der UdSSR und in den durch die Gesetzgebung der UdSSR 
nicht geregelte Fallen nach den Zustandigkeitsvorschriften der 
Gesetzgebung der Uniansrepubliken bestimmt." 

39. De Jong, E.H., (red.), (Constitutie) 6rond wet van de U.S.S.R. 
van 7 oktober 1977, Alphen a/d Rijn (H.D. Tjeenk Will ink) 19783. 

40. Brunner en Schmidt, o.c, blz. 833. 
41. Brunner en Schmidt, o.c, blz. 836. Het recht van operationeel 



bestuur hcudt ir., dat de staatsonciernemer het aan he-r, tcegeweren 
staatsvermogen mag bezitten, gebruiker. en bescni kî en i. ir. he: 
productieprnces later« opgaan). Dit staatsvermogpn is object van • 
staatseigendcm.] Owengensi de naam exploitant c!e voluit: "Het 
Jundische Crganisatie Comité voor de benuttinq var. kemenergie, 
het Atoom Energie Station Tsjernobyl", in: Gomig, G., o.c, blz. 
890. 
Brunner en Schmidt, o.c, blr. 834. 
r.eyknecht, P.A.M., "Het Europese Verdraq mzake immuniteit van 
staten", in: AA 34 (1985) 6, blz. 325. 
HR 26-10-1773, NJ 1974, 361 
Voskuil, C.C.A., o.c, blz. 255. 
Voskuil, C.C.A., o.c-> blz. 254. 
Voskuil, C.C.A., o.c.» blz. 255, punt (i) tot(iv). 
Rest, A., o.c., blz. 939 
BVerfS, 30-4-1963 
Rest, A., o . c blz. 939; en Uschakow, A. > o.c, blz. 727: 
"Massgebend fur die Unterscheidung zwischen Akten lure imperii 
und iure gestionis kann vielmehr nur die Natur der staatlichen 
Handlung oder des entstandenen Rechtsverhaitnisses sem, nicht 
aber Motiv oder Zweck der Staatstatigkeit". 
Kunne, G., "Haftung bei grenzuberschreitenden Schaden aus Kern-
reaktorunfallen", in: NJW 35 (198A) <27 augustus), blz. 2142. 
Geciteerd in: Mansel, H.-P., "Zivilrechtliche Schadenersatzklagen 
gegen auslandische Kernkraftwerksbetreiber. Ein Vortragsbericht", 
in: IPRax 6 (1986) (nov-dec), blz. 392. 
Stcr 21 april 1987, nr 76, blz 3 
Handelingen Tweede Ka*er 1987-1988, 20323, nrs. 1-25 
ibid-, 1987-1988, 20321, nrs.1-2 
Met dank aan de heer W.W. Sturms van het Ministerie van Justitie, die 
mij het regeringsontwerp en de MvT ter inzage heeft gegeven 
Handelingen Tweede Kaner 1986-1987, 20025 
Men heeft voor het begrip "gebruik van kemenergie voor vreedzame 
doeleinden" geen goede definitie kunnen vinden. Kerninstallaties in 
Verdragslanden moesten op een lijst verzameld worden, opdat andere 
partijen bezwaar zouden kunnen maken (art. 13), in: Handelingen Tweede 
Kimer 1975-1976, 13928, nrs. 1-5j HvT blz. 8 
Ulordt de schade echter geleden in de vol le zee of daarboven, dan hebben 
de "onderdanen van de Partij" (art. 2c) recht op schadevergoeding 
onafharkelijk van het feit of het schip of het vliegtuig in het 
verdragsgebied geregistreerd is.(schade aan het vervoersmiddel zelf zal 
alleen kunnen worden vergoed indien het registratie in het 
verdragsgebied plaats had). 
Onderdanen van een niet verdragspartij kunnen alleen schadevergoeding 
krijgen als de schade geleden werd aan board van het schip of vliegtuig 
dat in het gebied van een verdragspartij geregisteerd is. 
"Study: The Field of Application of the Nuclear Conventions", in: 
Nuclear Law Bulletin (5) 1970, blz. 23. 
Zie ook Duinkerken, P., "Aansprakelijkheid bij schade als gevolg van 
kernongevallen", in: Recht en Kritiek (1982), blz. 277 
Gemeenschappelijk Commentaar bij het Verdrag van Parijs, o.c, 
par. 60. 
Resp. in: Stb. 1984, 341, en in: Stb. 1987, 190. 
Bedoeld is de 400 miljoen uit de aansprakelijkheidverzekering van 
de exploitant en het door de Lid-Staten uit openbare middelen 
betaalde. 
Bij schade in het buitenland is volgens art. 31 lid 2 AtG de 
aansprakelijkheidslimiet van de exploitant alsvolgt gefaseerd: 



- 300 miljoen SDR voor verdragsstaten van het Verdrag van 
T*arijs> waarvocr het aanvuMende Protocol van 16-11-1902 van het 
Verdrag van Brussel in werking is getreden; 

- 120 Hiljoen voor verdragsstaten van het Verdrag van Parijs, 
waarvoor net aanvullende Protocol van 29-1-196^ van het verdrag 
van Brussel in werking is getreden; 

- 15 miljoen SDR voor overige staten. 
Het Verdrag van Uenen geeft overigens alleen in art. V een voor-
schrift, dat bepaalt dat de aansprakel i jkheid van de exploitant 
mag worden beperkt en dat dit bedrag niet lager mag zijn dan % 5 
miljoen; het rept niet van een maximumbedrag voar de aansprake-
lijkheid van de exploitant. 

Zie ook Handelingen Tweede Kamer 1986-1987, 20025, blz. 3 
Ellen Throe, "Litigation on the Price-Anderson Act", in: NLB 2H 
<dec 1978) biz. 29-32. (Eerder verschenen in Nuclear News, 
augustus 1979). 
Jessurun d'Oliveira, a.c, 1333 
hVT UAKO, biz 32, en Handelingen Tweede Kamer 1975-1976, 1392B 
nrs 1-53. 
KUhne, G. , "Haftung bei grenzuberschreitenden Schaden aus 
Kernreaktorunfalien", in: NJW 35 (1986), biz. 2140, noot 1<* 
Tussenvonnis van de Rb. Rotterdam B-l-1979, NJ 1979, 113 
(kalimi jnen). 

Jessurun d'Oliveira, o.c, biz 1333. 
QLG SaarbrOcken, NJW 58, biz. 752, en Kegel, Gerhard, Internatio
nales PrivatrechtCt) (C.H. Beck'sche Veriagsbuchhandlung) MUnchen 
1977, biz 306-307. 
Morse, C.G.J.f "Choice of Law in Tort: A Comparative Survey", in 
American Journal of Comparative Law 32 (19S4), biz 59 
Rb Rotterdam, tussenvonnis 8 januari 1979, NJ 1979, 113, eindvon-
nis 16 december 19B3, NJ 198<t, 3<*1. 
KUhne, o.c.,, biz 2141. 

Brunner, G.» en Schmidt, Carmen., o.c., biz 835 ev., 839. 
Zie ook Pfaff, geciteerd in Hansel, H.-P., o.c., biz. 39^. 
Gemeenschappelijk commentaar bij het Verdrag van Parijs, o.c., 
nr. 58, biz 733. 
Kegel, o.c., biz <*89. 

Rest, A., o.c. in: VerS (37a) (1986), biz 9^1. 
Brunner, G., en Schmidt, C , o.c, biz B<«2. 
HR i<t-ll-192<t, NJ 192t», 91 (Bontmantel). 
Sauveplanne, J.6., Element*ir internatonaal privaatrecht (7) 
Deventer (Kluwer) 1982, blr. 113-115; en Kegel, G., o.c, biz. 
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Pelzer, Norbert, "Atomrechtlicher Schadenausgleich bei 
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Agernene informatie over de Wetenschapswinkel 

De Welcnschapswmkel maakt deel uit van de Rijksuniversitcit le Leiden De winkcl heeft een bcmiddelcnde funk-
lie: mensen komen ef met hun vragen en problcmen, waarna binncn de universiteil gezocht wordt naar mede-
wcrk(st)ers of studenten die onderzock wil ien en kunnen duen 

De Wetcnschapswinkel werkt bij voorkcur voor jrrocpen meitsen, al word tn individucle vragen niet /.oniaar tcr-
/i|dc gcscfioven 
Doel van de ncmiddcling is aanvrugets le onderstcunen bij hel verbcteren van hun positie mel hclmlp van weten-
scluppelijk onderzoek. 
Als vooiv. aarden gelden dat klanlen "iet in staat zijn bet ondcr/.oek /.elf te betalen en dat het ondcr/ock niet 
voor commcrcicle doelqindcn gcbni ikl wordt De result.iten zijn in principe npenbaar. 
Heeft u vragen of problcmen waarbij de Wetcnschapswinkel inogelijk steiin kan Inedert'' Hel, schrijf of kom even 
langs I)c Wetcnschapswinkel is ledere werkdag open van ()''.00 tot 17 00 urir. 


