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Wat zijn de Rotterdam Rules ook al 
weer?

• Nieuw en uitgebreid maritiem Verdrag

• dat het zeevervoercontract regelt, incl. het aansluitende landvervoer 
voor zover dat onderworpen is aan hetzelfde vervoerscontract als 
het zeevervoer

• Aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in dec 
2008

-     1994 – Oorsprong in de UNCITRAL E-Commerce WG
-     1998 – 2001 bedrijfsleven: CMI
-     2002 – 2008 regeringen: UNCITRAL

• Getekend in Rotterdam 23 sept 2009



Waarom ook al weer? 
• Uniformering

- Geen universeel systeem meer, want
• Hague Rules – 1924 
• Visby Protocol – 1968
• Hamburg Rules - 1978 
• Nationale en regionale wetgevingen

• Modernisering
- Technologische ontwikkelingen zoals 
containerisatie en e-commerce niet geregeld in de 
huidige wetgeving



Hoe staat het er nu mee?

• Ratificaties: 2 (Spanje en Togo) 
• Ondertekenaars: 22 (VS, Frankrijk, Noorwegen, 

Zweden, Denemarken, Nederland, Polen, 
Griekenland, Zwitserland, Luxemburg, Armenië, 
Nigeria en 10 andere Afrikaanse staten 

• Mengeling van vervoerders- en ladingbelangen
• Ongeveer 30% van het wereld handelsvolume
• De hele wereld wacht op de ratificatie door de 

VS



Recente correctie

• Procedure cf. art 79(2) Weens verdrag verdragenrecht
• Art 1(6)(a) en 19(1)(b) RR zijn aangepast vanaf 9 jan 

2013
• In art 19(1)(b) moeten de drie voorwaarden voor 

aansprakelijkheid van de mpp worden gelezen als “(i) en 
[(ii) of (iii)]” en niet als “(i) of (ii) of (iii)”

• Bij verkeerde lezing zou een terminal aansprakelijk 
kunnen zijn als de schade veroorzaakt was op een 
moment dat de terminal de goederen niet onder zich had

• Voor details zie Sturley in (2013) 19 JIML, Issue 2



Stand van zaken Nederland

• 1e helft 2009 – politieke beslissing 
genomen om ratificatie voor te bereiden

• 1e helft 2011 - vertaling voltooid en ‘denk-
werk’ rapport besproken en geaccordeerd

• Daarna ?



Informatie

• www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html
• www.comitemaritime.org/Rotterdam-Rules/0,2748,14832,00.html

 

• ‘The Rotterdam Rules’, toelichting op de RR met 
 300 praktijkvoorbeelden geschreven door

Sturley, Fujita and Van der Ziel (uitgegeven: 
Sweet & Maxwell, London, 2010)

• Ned tekst RR: Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html
http://www.comitemaritime.org/Rotterdam-Rules/0,2748,14832,00.html
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