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CLNI 2012
� Straatsburg, 27 september 2012: 

ondertekening van slotakte ter 
goedkeuring van CLNI 2012;

� Opvolger van CLNI 1988;
� www.ivr.nl: verdragsteksten (huidig 

en nieuw);
� Literatuur: Resi Hacksteiner, TVR 

2013, p. 10 e.v. en Cécile 
Tournaye, voordracht Bratislava, 
www.ivr.nl;

� Ratificatie/inwerkingtreding: ? 
(art. 17 CLNI 2012) 2

http://www.ivr.nl/
http://www.ivr.nl/


Nadelen CLNI 1988; 
redenen voor herziening
� Beperkt aantal verdragsstaten: 

Duitsland, Nederland, Zwitserland 
en Luxemburg

� Beperkt geografisch 
toepassingsgebied: de Rijn en de 
Moezel (art. 15);

� Limieten werden te laag geacht
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CLNI 2012; belangrijkste 
wijzigingen in vogelvlucht
 toetreding staat open voor alle staten, 

wereldwijd (niet alleen Rijnoeverstaten);

 toepasselijk op alle binnenwateren (niet 
beperkt tot Rijn en Moezel);

 geldt alleen voor beroepsvaart (niet 
voor pleziervaart);

 verdubbeling van algemene limieten 
(zaken- en personenfonds; art. 6);

 Invoering van van limieten bij vervoer 
van gevaarlijke stoffen (art. 7);

 Verhoging van limieten voor 
vorderingen van passagiers (art. 8) 
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Artikel 1: kring van 
beperkingsgerechtigden; 
definities
� 1.2.a: scheepseigenaar: de 

eigenaar, huurder of bevrachter 
aan wie het schip voor eigen 
gebruik ter beschikking gesteld 
wordt, alsmede de exploitant van 
een schip.

� inperking van het begrip 
bevrachter?

� breuk met  Napoli, Rijndelta, 
Margreta en Confiance?
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Artikel 1: definities

� art. 1.2.b: schip: elk voor de 
bedrijfsmatige scheepvaart 
gebruikt binnenschip  
pleziervaartuig kan onder verdrag 
niet beperken;

� onder CLNI 1988 wel, tenzij 
voorbehoud van art. 18.1.d was 
gemaakt.
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Artikel 1: definities

� Art. 1.2.e waterweg: elk binnenwater, 
met inbegrip van elk meer; dus niet 
alleen maar de Rijn en de Moezel;

� N.B.: art. 15.1. beperkt 
toepassingsbereik tot binnenwateren; 
binnenschip dat op niet binnenwater 
(zee) schade veroorzaakt, kan 
aansprakelijkheid daarvoor onder 
verdrag niet beperken.
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Ongewijzigd:
• art. 2: voor beperking vatbare 

vorderingen;
• art. 3: van beperking 

uitgezonderde vorderingen;
• art. 4: gedragingen die 

beperking opheffen;
• art. 5: verrekening van 

vorderingen 
(saldoaansprakelijkheid).
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Art. 6, algemene 
aansprakelijkheidsgrenzen

� CLNI 1988: 
� personenschade: SDR 200 per m³ en 

SDR 700 per kw; 
minimum: SDR 200.000

� Zaakschade: SDR 100 per m³ en SDR 
350 per kw;
minimum: SDR 100.000

�  CLNI 2012:
� personenschade: SDR 400 per m³ en 

SDR 1400 per kw;
minimum: SDR 400.000

� Zaakschade: SDR 200 per m³ en SDR 
700 per kw;
minimum: SDR 200.000
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NIEUW: art. 7, 
aansprakelijkheidsgrenzen 
voor vervoer gevaarlijke 
stoffen

Huidige regeling:

 CLNI 1988: art. 18 voorbehoud mogelijk 
voor schade veroorzaakt bij het vervoer 
van gevaarlijke stoffen;

 Nederland, art. 3 KB 1996: bij 
aansprakelijkheid o.g.v. titel 8.11.4 BW 
(risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke 
stoffen)  

-
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aansprakelijkheidsgrenzen bij 
gevaarlijke stoffen
huidige regeling Nederland

 

 personenfonds verdubbeling:
SDR 400 per m³ en SDR 1400 per kw 
minumum van SDR 1 mio 
maximum van SDR 4 mio

 zakenfonds verdriedubbeling:
SDR 300 per m³ en SDR 1000 per kw 
minumum van SDR 750.000 
maximum van SDR 3 mio.
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Aansprakelijkheidsgrenzen 
gevaarlijke stoffen
CLNI 2012
 Art. 7 CLNI 2012:
 Personenschade: het dubbele van 

algemene limiet  SDR 800 (i.p.v. 
400) per m³ en SDR 2800 (i.p.v. 
SDR 1400) per kw met minimum 
van SDR 10 mio;

 Zaakschade: het dubbele van 
algemene limiet  SDR 400 (i.p.v. 
200) per m³ en SDR 1400 (i.p.v. 
SDR 700) per kw met minimum 
van SDR 10 mio
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Aansprakelijkheidsgrenzen 
gevaarlijke stoffen
CLNI 2012

� CLNI 2012: geen verhoging van 
limieten, maar separate limieten voor 
schade veroorzaakt door gevaarlijke 
stoffen;

� voor andere schade gelden de 
algemene limieten (personen- en 
zakenfonds);

� huidige Nederlanse regeling (geen 
separaat gevaarlijkestoffenfonds, 
maar verhoging van personen- en 
zakenfonds voor alle vorderingen) 
moet aangepast worden aan CLNI 
2012;
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CLNI 2012 - art. 8 
aansprakelijkheidsgrenzen voor  
vorderingen van passagiers

� SDR 100.000 (was 60.000) per 
passagier

� met een minimum van SDR 2 mio 
(CLNI 1988: SDR 720.000),

� maar zonder maximum (CLNI 1988 
kende maxima van SDR 3, 6 en 12 
mio al naar gelang naar capaciteit 
van passagiersschip).
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Waterverontreinigingsfonds

� art. 18 lid 1a CLNI 1988 en 2012
� voorbehoud voor vorderingen voor 

schade veroorzaakt door de 
wijziging van de fysische, 
chemische of biologische kwaliteit 
van het water;

� Nederland: 
waterverontreinigingsfonds 
(bedrag gelijk aan personenfonds);

15
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CLNI 2012, art. 12, 
fondsvorming

� storting geldsom of garantie;
� Nieuwtje: commissie van 

Vereniging Zee- en Vervoerrecht 
heeft Standaardformulier voor 
garantie ontwikkeld, publicatie op 
website volgt binnenkort
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CLNI 2012

 art. 17, voorwaarden voor 
inwerkingtreding: 
buitenwerkingtreding van CLNI 
1988 en ratificatie CLNI 2012 
door 4 staten;
 tijdstip: een jaar na ratificatie 

door 4 staten, mits CLNI 1988 
dan buiten werking getreden is.
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