
MEDEDELINGENBLAD
van de

Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht

___________________________ NOVEMBER 1988

1017 KW Amsterdam, telefoon: 020-260761, telex 16077, telefax: 020-205143

NUMMER 1

Secretariaat: Prinsengracht 668,

Inhoud:

Ongevalsonderzoek door de 
CBRW
Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart
Voortgang Boek 8 NBW

International Maritime Organi- 
zation (IMO)

UNCITRAL

UNCTAD

Introductie

Het verheugt het Bestuur hierbij het 
eerste nummer te kunnen aanbieden 
van een bescheiden uitgave, ten doel 
hebbende de leden beter dan tot nu toe 
op de hoogte te houden van ontwikke
lingen in het vervoersrecht. Gelet op 
het feit dat de Vereniging thans voor 
haar leden ook een collectief abonne
ment heeft verzorgd op de C.M.L- 
Newsletter, is nu zoveel mogelijk tege
moet gekomen aan de bij de leden be
staande behoefte aan voorlichting.

Behalve mededelingen zal deze uitga
ve - die in beginsel met regelmatige 
tussenpozen zal worden toegezonden 
— ook korte beschouwingen en opmer
kingen bevatten, waarvan de notitie 
van Mr Vreede over de Commissie 
Binnenvaartrampenwet de eerste is. 
Het Bestuur houdt zich aanbevolen 
voor inzendingen die een bescheiden 
omvang niet te buiten gaan. De secre
taris ziet deze gaarne tegemoet.

J.C. Schultsz, Voorzitter

Ongevalsonderzoek 
door de Commissie 
Binnenvaartrampenwet

Mr P.P. Vreede, Voorzitter van 
deze Commissie (1).
De Commissie is ingesteld bij Wet van 
9 juli 1931 Stb. 289 ”houdende bepalin
gen omtrent onderzoek naar scheeps
rampen op de binnenwateren”.
De considerans van de wet vermeldt de 
wenselijkheid bepalingen vast te stel
len omtrent onderzoek naar scheeps
rampen op de Nederlandse binnenwa
teren, mede ten behoeve van een onge
vallenstatistiek voor de binnenvaart. 
Er bestond, aldus de Memorie van 
Toelichting, onvoldoende inzicht in de 
mate van veiligheid in de binnenvaart 
en ”in de van sommige zijden bevesti
gend beantwoorde vraag, of het nood
zakelijk is maatregelen te treffen, wel
ke die veiligheid, meer bepaaldelijk 
wat de navigatie betreft, verhogen”.

Tot dien toe werd in enkele bijzondere 
gevallen door de Hoofdinspecteur 
voor de Scheepvaart een openbaar on
derzoek ingesteld naar de oorzaak van 
een scheepsramp in de binnenvaart, 
terwijl ook een enkele maal, krachtens 
artikel 70 Schepenwet, door de Raad 
voor de Scheepvaart een openbaar on
derzoek werd ingesteld naar ongeval
len, aan binnenschepen overkomen, 
welke zich voordeden in Nederlandse 
zeegaten en riviermonden. Betwijfeld 
werd of dit laatste strookte met de 
Schepenwet en tevens werd de Raad 
voor de Scheepvaart op grond van zijn 
samenstelling, welke geheel op de zee
scheepvaart is gericht, niet het aange
wezen lichaam geacht om zuivere bin- 
nenvaartrampen te onderzoeken.

De Binnenvaartrampenwet verstaat 
onder Nederlandse binnenwateren alle 
wateren, vallende binnen de lijn, aan
gewezen in art. 1, lid 1, Schepenwet en 
beperkt zich verder tot vaartuigen, die 
zich slechts bij uitzondering en over 
korte afstand buiten die lijn begeven 
(art. 1 sub a en b Binnenvaartrampen
wet).

Het onderzoek wordt in eerste instan
tie verricht door of vanwege de Hoofd
inspecteur voor de Scheepvaart, zo no
dig gevolgd door een onderzoek van de 
in de titel vermelde commissie (art. 2). 
De samenstelling van de commissie is 
geregeld in art. 3. Benoeming ge
schiedt door de Kroon; voorzitter, 
plaatsvervangend voorzitter - secreta
ris en eveneens een plaatsvervanger 
van deze en dan ”bijzitters”.
Voor elk geval, dat door de commissie 
behandeld zal worden, wijst de voor
zitter — over het algemeen conform 
een desbetreffende suggestie van de se
cretaris — twee bijzitters aan, daarbij 
rekening houdend met hun specialis
me; aldus staat het niet in de wet, maar 
deze procedure ligt voor de hand.
De secretaris is, zoals uit het voorgaan
de blijkt, de spil van de commissie; zijn 
plaatsvervanger valt slechts een enkele 
maal als zodanig in, maar, nu hij ook 
bijzitter is, kan hij het werk van de 
commissie in die kwaliteit niettemin 
meemaken.
De voorzitter van de commissie be
hoeft, anders dan bij de Raad voor de 
Scheepvaart het geval is (art. 23, lid 2



Schepenwet) geen 5,Mr” te zijn; ook 
aan zijn plaatsvervanger wordt die eis 
niet gesteld. Praktijk is immer ge
weest, dat wél een jurist voorzitter 
was. In de begintijd vele jaren Mr 
W. A.C. van Dam, advocaat en bekend 
door talloze publicaties op binnen- 
vaartgebied, in latere jaren leden van 
de Rechterlijke Macht, die al dan niet 
als advocaat, ervaring hadden opge
daan op het specifieke terrein van de 
binnenvaart. De bijzitters zijn alle 
praktijkmensen: oud-schippers, lera
ren binnenvaartscholen, havenmees
ters, walkapiteins, experts op scheeps- 
en werktuigkundig gebied etc.

Met betrekking tot de wijze van behan
deling van ongevallen behelst de wet 
weinig voorschriften. Het onderzoek 
pleegt zeer informeel te geschieden. In 
de loop der jaren is de gewoonte ge
groeid om bij het ongeval betrokkenen 
in de gelegenheid te stellen bij het on
derzoek van de commissie ter zitting 
aanwezig te zijn, desgewenst vergezeld 
door een (rechtsgeleerde) raadsman. 
Voorts worden over het algemeen op
geroepen: getuigen, wier verklaringen 
voor het inzicht in de zaak van belang 
lijken, één of meer der verbalisanten 
van wie het proces-verbaal, dat aan het 
onderzoek ten grondslag ligt, afkom
stig is en/of andere deskundigen. Van 
de mogelijkheid bij de behandeling 
aanwezig te zijn wordt door vrij veel 
belanghebbenden (over het algemeen 
zonder raadsman) gebruik gemaakt.

Op dit punt is wellicht nuttig op te mer
ken dat er een wezenlijk verschil is tus
sen het onderzoek door de commissie 
en dat van, bijvoorbeeld, de Raad voor 
de Scheepvaart. De Binnenvaartram- 
penwet kent geen tuchtrecht. De com
missie doet ook geen ^uitspraak”, 
doch maakt een ”verslag” op, dat, al
dus art. 14, ”den aard en voorzover 
mogelijk de oorzaak van de ramp 
(moet) aangeven”; het verslag wordt 
door middel van de Staatscourant 
openbaar gemaakt (aldus een KB van 
23 juni 1938, Stb. 567). De achtergrond 
is kennelijk dat in Nederland voorals
nog geen vaarbewijs of schipperspa
tent wettelijk is voorgeschreven. Ge
zien de ontwikkelingen bij de Raad 
voor de Scheepvaart, lijkt het weinig 
aannemelijk dat de commissie in de 
toekomst met tuchtrechtspraak zal 
worden bekleed, ook al zou het ver
plicht stellen van een vaarbewijs wer
kelijkheid worden. Behoefte aan Ver
dediging” is er dienvolgens niet bij het 
onderzoek door de commissie. Dit ver
klaart wellicht dat slechts zelden een 
advocaat voor de commissie ver
schijnt.

Zoals uit het voorgaande blijkt is de 
hoofdtaak van de commissie feiten te 
onderzoeken betreffende een scheep

vaartongeval, voorzover die feiten van 
belang zijn teneinde uit het ongeval le
ring te trekken. Hier ligt een zeker 
spanningsveld tussen de commissie en 
belanghebbenden c.q. hun advocaten. 
De laatsten hebben belang bij een on
derzoek waarbij zo goed mogelijk aan 
het licht komt of (de door hen verte
genwoordigde) belanghebbenden kans 
op verhaal voor schade op een of meer 
wederpartijen hebben. Is het belang 
van de zaak daartoe groot genoeg, dan 
zal licht worden overgegaan tot verho
ren voor een Rechter-commissaris. 
Zulke verhoren kunnen vele dagen in 
beslag nemen, die zich soms over jaren 
uitstrekken. De commissie pleegt haar 
onderzoek te beperken tot één enkele 
zitting; slechts bij uitzondering wordt 
voor een tweede en in een heel enkel 
geval nog een derde zitting aan één on
geval gewijd.

Gezien het hiervoor gesignaleerde ver
schil in benadering en mogelijkheden 
bij onderzoek door de commissie en de 
wijze van behandeling ”in rechte” met 
mogelijkheden van uitvoerige verho
ren voor een Rechter-commissaris, 
valt niet te ontkomen aan verschillen in 
uitkomst tussen het verslag van de 
commissie en het — veelal jaren later 
gewezen — vonnis van de overheids- 
rechter.
Voor zover het verschil in uitkomst 
wordt veroorzaakt door een ander in
zicht in de feiten, behoeft daar niet al te 
zwaar aan te worden getild. Interessan
ter wordt het wanneer commissie en 
rechter verschillen in uitleg of toepas
sing van vigerende reglementen. Ter 
afsluiting moge aan dit punt nog enige 
aandacht worden besteed. Daartoe zal 
een, toegegeven vrij willekeurige, 
greep worden.gedaan uit beslissingen 
betreffende (I) hetz.g. blauwe vlag va
ren (II) problemen rond hoofd- en ne
venvaarwaters en (III) (uit de plezier
vaart) het — zoals het Binnenvaart Po- 
litiereglement (BPR) het zo plastisch 
uitdrukt (2) — ”door spierkracht voort
bewogen schip” ofwel de zeilplank.

(I) Blauwe vlag
Onder het Binnenaanvaringsregle- 
ment (BAR), dat van 1926 tot de in
voering van het Vaarreglement op 1 ja
nuari 1966 op veel Nederlandse vaar
wegen heeft gegolden, was de blauwe 
vlag onbekend. Art. 35 BAR schreef 
voor dat stuurboord diende te worden 
gehouden en algemeen werd in de 
rechtspraak geoordeeld dat voor bak
boord houden geen beroep kon wor
den gedaan op de goede zeemanschap, 
art. 50 (3). Ook het tonen van de blau
we vlag ”hielp” niet. Dit gaf spannin
gen, omdat het Rijnvaart Politieregle- 
ment (RPR) dat in Nederland op de 
z.g. conventionele Rijn - Waal, Bene
den Rijn en Lek — tot Gorkum c.q. de 
uitloop van de Lek in de Nieuwe Maas

geldt, wél de blauwe vlag kent en dit 
reeds lange tijd. Het sein - des nachts 
het tonen van een wit knipperlicht, 
sinds 1970 omgedoopt in het Neder
lands tot flikkerlicht (4) - geeft aan de 
opvaart het recht, onder bepaalde 
voorwaarden, die hier niet ter zake 
zijn, de tegemoet komende afvaart te 
dwingen bakboord koers te nemen en 
aldus stuurboord op stuurboord voor
bij te varen. Achtergronden voor dit 
verlangen ”verkeerde wal” te varen 
zijn enerzijds economische: de tegen 
de stroom varende opvaart kan aldus in 
een bochtige rivier die zijde kiezen 
waar de minste stroom loopt, ander
zijds ook nautische; op diverse plaat
sen wordt bakboord houden veiliger 
geacht. De commissie is steeds van 
oordeel geweest dat het beroep op goe
de zeemanschap afwijking van de regel 
in art. 35 rechtvaardigde. Haar toen
malige voorzitter mr. W.A.C. van 
Dam rubriceerde in beide drukken van 
zijn handboek ”Goede zeemanschap 
op de binnenwateren” art. 35 onder 
” Voorschriften in strijd met goede zee
manschap”. De hardnekkigheid van 
commissie en voorzitter heeft tenslotte 
succes gehad. In het vaarreglement 
werd in art. 29 de mogelijkheid voor 
het varen met blauwe vlag op de wate
ren waar dit het meest nodig was — 
Gelderse IJssel en Limburgse Maas — 
opengesteld; nu, wat ingewikkelder 
geregeld, in art. 6.04 a BPR (5).

(II) Hoofd- en nevenvaarwater 
Een in het BAR eveneens onbekend 
begrip. Eén van de twistpunten -tevens 
aanleiding tot een, gelukkig slechts zel
den voorkomende ”aanvaring” tussen 
commissie en Raad voor de Scheep
vaart — betrof de beneden uitloop van 
de Koningshaven in de Nieuwe Maas te 
Rotterdam. Was hier sprake van twee 
gelijkwaardige vaarwaters — zodat art. 
33 BAR zou gelden (het vaartuig dat 
het andere aan stuurboord heeft, moet 
bij kruisende koersen, waarbij gevaar 
voor aanvaring bestaat, wijken) - of 
stak het uit de Koningshaven komende 
schip de Nieuwe Maas over, zodat het 
de regel van art. 36, lid 3 BAR — een 
oversteekverbod bij gevaar voor aan
varing - had in acht te nemen? In één 
en dezelfde aanvaring, tussen het zee
schip Silvaplana en het binnenschip 
Holterberg, -door een misverstand 
eerst bij de commissie ter tafel geko
men en vervolgens bij de Raad voor de 
Scheepvaart (6) - oordeelden deze 
college verschillend. De commissie 
hield het op art. 36, lid 3 en de Raad op 
art. 33. Toevallig speelde processueel 
gesproken nog een aanvaring ter plaat
se, dit maal tussen uitsluitend twee bin
nenschepen de Arcadia en de Mathee. 
Die aanvaring is niet door de commis
sie behandeld. Op 19 juni 1964 wees 
ons hoogste rechtscollege in beide za
ken arrest; daarbij werd het inzicht van
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de commissie gevolgd (7). Plezierig 
voor de commissie, doch duidelijk is 
dat het een onbevredigende situatie 
was om na 5 resp. 9 jaar procederen te 
vernemen welke regel gold bij het uit
varen van de Koningshaven. De com
missie had intussen ongeveer een jaar 
na de aanvaring Silvaplana/Holterberg 
de kans gekregen haar standpunt uit
voerig te herhalen en wel betreffende 
een aanvaring tussen de binnensche
pen Jantiena en Stad Heusden, waarbij 
werd verwezen naar de mening van een 
leraar aan de Rijn- en Binnenvaart- 
school te Rotterdam, A. Mol (8). Aan 
de onduidelijkheid is goeddeels een 
einde gekomen bij de invoering van het 
Vaarreglement, dat het onderscheid 
hoofd- en nevenvaarwater in art. 29 in
troduceerde; art. 6.16 BPR regelt deze 
materie thans nog uitvoeriger.

(III) De zeilplank 
De commissie heeft regelmatig te ma
ken met ongevallen, waarbij plezier
vaart is betrokken. Daarbij speelt veel
al een rol een zekere tegenstelling tus
sen pleziervaart en beroepsvaart. 
Wanneer beiden zich aan de vaarregels 
houden en rekening houden met ei
kaars mogelijkheden en moeilijkheden 
- goede zeemanschap! — behoeven 
zich geen problemen voor te doen. Het 
verschijnen van de surfplank zorgde 
echter voor een niet dadelijk uit enig 
reglement op te lossen vraag: is dit een 
(klein) schip? De commissie oordeelde 
ter zake van een aanvaring tussen mo- 
tor-zeilvaartuig en een surfplank: 
neen, maar ditmaal besliste de Hoge 
Raad anders (9). De kwestie speelde 
onder het Vaarreglement. Thans kent, 
zoals hiervoor reeds bleek, het BPR dit 
nieuwe fenomeen. Niettemin kan ge
zegd worden dat het niet onnuttig is ge
weest dat een onderzoekscommissie 
bestaande uit deskundigen de zaak 
heeft aangevat, alleen al omdat aldus 
het probleem van zo niet alle, dan toch 
van vele kanten is belicht teneinde tot 
een oplossing te geraken.

Ter afsluiting nog het volgende.
Het aantal door de commissie behan
delde gevallen is de laatste jaren sterk 
afgenomen. Dit heeft deels, naar mag 
worden verondersteld, een verheugen
de achtergrond. Vooreerst hebben niet 
weinigen gebruik gemaakt van de mo
gelijkheid zich ook theoretisch op het 
navigeren voor te bereiden op binnen
vaart (radar) cursussen waardoor met 
groter inzicht wordt gevaren. Voorts 
wordt tegenwoordig veel gebruik ge
maakt van radar en onderling de koers 
per marifoon afgestemd. Tenslotte 
moeten genoemd de drastische veran
deringen, die motorisering en het va
ren in duwverband hebben veroor
zaakt, hetgeen meebrengt dat zich 
minder eenheden op de vaarwegen be
enden en derhalve minder kans op

aanvaringen. De minder verheugende 
achtergrond van de achteruitgang is, 
naar mag worden aangenomen, de ver
minderde bedrijvigheid voor het be
roepsvervoer te water. Daarnaast doet 
zich nog een ander probleem voor. An
ders dan bij de Raad voor de Scheep
vaart het geval is, worden niet alle 
scheepvaartongelukken in de binnen
vaart ter kennis van de commissie ge
bracht. Slechts een beperkt aantal be
reikt de Hoofdinspecteur en daarvan is 
een groot aantal niet interessant. Er 
schort hier een en ander in de commu
nicatie tussen de instantie, die dadelijk 
na een ongeval een proces-verbaal of 
rapport opmaakt en de inspectie. Wie 
kennis neemt van rechtspraak in Ne
derland (10) zal het opvallen dat niet 
weinig vonnissen zijn gewezen betref
fende aanvaringen en andere ongeval
len, waarbij een (voorafgaand) onder
zoek door de commissie nuttig zou zijn 
geweest. Een oplossing van het hier ge
signaleerde probleem zou het werk van 
de commissie ten goede komen.

Noten bij CBRW
1. Voor zover in dit opstel menin

gen worden verkondigd, zijn de
ze uitsluitend voor rekening van 
schrijver; hetzelfde geldt uiter
aard ten aanzien van fouten en 
omissies.

2. Vgl. art.2.02, lid 3; 3.13, lid 5 
BPR.

3. Een schijnbare uitzondering:
Hof Den Haag 28 juni 1963,
Schip & Schade (S&S) 1963,71
Ruhr 3/Vijf Gebroeders; het be
trof het varen op de Nieuwe 
Maas te Rotterdam tussen twee 
dicht bijeen gelegen havens on
der de voor de Ruhr 3 bakboord 
wal.

4. Vgl. het RPR dat gold van
1939 tot 1970 art. 38, lid 3 resp. 
RPR 1970 en 1983 art. 6.04. De 
blauwe vlag is in 1983 een blauw 
bord geworden; aldus ook het 
BPR 6.04 a, lid 2.

5. Een aantal van de hier bedoel
de verslagen van de commissie 
zijn te vinden bij Hof Arnhem, 1 
februari 1961, S&S 1961,27 Mer- 
curius/Lek en Parkhaven (blz. 
82). Het betreft hier aanvaringen 
op de Gelderse IJssel; voor de 
Limburgse Maas zie o.m. verslag 
commissie 33, 1952 betreffende 
aanvaring Marlène en Gerdina 
Il/Pieter Schram en Ransel, 
waarin het Haagse Hof in een, 
voor zover bekend, niet gepubli
ceerd arrest aan de regel van 
art.35 BAR vasthield.

6. Art. 23 Binnenvaartrampenwet 
heeft hier een eenvoudige ”voor- 
rangsregel”: is een onder de 
Schepenwet (zeeschip) vallend 
vaartuig bij een ongeval betrok

ken, dan gaat de zaak naar de 
Raad voor de Scheepvaart.

7. S&S 1964, 55 en 56; Neder
landse Jurisprudentie (NJ) 1965, 
347 en 348.

8. Nr. 16, 1953, waarin verwijzin
gen naar uitspraak c.q. verslag 
betreffende Silvaplana/Holter
berg.

9. HR (Strafkamer) 4 maart 1980 
NJ 1980,350, nt. Th.W.v.V.; het 
verslag van de commissie nr. 2 
1979. Het standpunt van de com
missie zou de onaangename con
sequentie hebben gehad, dat de 
surfplankeigenaar geen beroep 
op aansprakelijkheidsbeperking 
zou kunnen doen, vgl. Kanton
rechter Maastricht 1 april 1981, 
S&S 1981, 96 Flits/Windglider, 
waarin dat beroep aan de wind
surfer wél werd toegekend.

10. In hoofdzaak te vinden in 
Schip & Schade, dat 10 maal per 
jaar verschijnt. Ook de arresten 
van de Kamer van Beroep van de 
Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart te Straatsburg, voor
zover betrekking hebbend op on
gevallen op het Nederlandse deel 
van de Conventionele Rijn, zijn 
hier van belang.

Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart

Een werkgroep van de Centrale Com
missie voor de Rijnvaart heeft een ont
werp verdrag inzake de beperking van 
aansprakelijkheid in de binnenvaart 
voorbereid dat de afkorting CLNI 
heeft meegekregen. Dit Verdrag zal 
van toepassing zijn op de Rijn en Moe
zel, alsmede op andere door Verdrags
staten aan te wijzen binnenwateren. 
Het ontwerp volgt voor een belangrijk 
deel het Verdrag van London, 1976. 
De limitatiebedragen die in het ont
werp zijn opgenomen zijn aanmerke
lijk hoger dan de bedragen die zijn 
voorgesteld voor de nieuwe Neder
landse regeling betreffende de binnen
vaart. Vooral van Duitse en Zwitserse 
zijde is sterk op deze hogere bedragen 
aangedrongen. Het ontwerp zal wor
den behandeld op een op 3 november 
a.s. te Straatsburg te houden Confe
rentie van Rijn- en Moezeloeverstaten 
(Benelux, Duitse Bondsrepubliek, 
Frankrijk en Zwitserland).

Voortgang 
Boek 8 NBW

De werkzaamheden aan Boek 8 NBW 
maken goede voortgang. Het voorne
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men bestaat om Boek 8, voor zover de 
tekst daarvan gereed is, in te voeren 
vóór de Boeken 3, 5 en 6.

Het eerste gedeelte van de Invoerings
wet Boek 8 BW, titels 1 en 2, heeft in
middels het Staatsblad bereikt (Wet 
van 26 november 1987, Stb. 550). Het 
tweede gedeelte van de Invoeringswet 
Boek 8 BW, die de invoering regelt van 
de titels 3 tot en met 13 en titel 18 
(W.O. 19 979) is, nadat daarover een 
blanco eindverslag op 8 juni jl. door de 
Tweede Kamer was uitgebracht, in
middels aanvaard en dit wetsvoorstel 
ligt nu bij de Eerste Kamer. Bij nota 
van wijziging is alsnog ingevoegd de re
geling van de overeenkomst tot bin
nenlands openbaar personenvervoer. 
WOBOP zelf is inmiddels in het Staats
blad verschenen (Wet van 17 maart 
1988, Stb. 118) en zal, nadat de alge
mene maatregel van bestuur ter uitvoe
ring van art. 11 (beperking vervoerder- 
saansprakelijkheid) gereed is, in wer
king kunnen treden. Een en ander zal 
waarschijnlijk in het najaar zijn beslag 
kunnen krijgen.

Ingediend is voorts een wetsvoorstel 
tot aanpassing van de Rijkswetgeving 
aan Boek 8. De Tweede Kamer heeft 
een voorlopig verslag uitgebracht, 
waarna een memorie van antwoord en 
een nota van wijziging zijn verschenen 
(W.O. 20 522 (R1350) nrs. 1-5). Het 
derde gedeelte van de Invoeringswet 
Boek 8 BW, houdende een aanpassing 
van de bijzondere wetgeving aan Boek 
8 (W.O. 20 576) is eveneens bij de 
Tweede Kamer ingediend.

Een voorontwerp tot regeling van het 
overgangsrecht Boek 8 is voor advies 
toegezonden aan de Nederlandse Ver
eniging voor Zee- en Vervoersrecht. 
Het bestuur heeft onlangs een kritisch 
gesteld advies uitgebracht en dit wordt 
thans ten departemente bestudeerd. 
Dit wetsvoorstel zal de historie ingaan 
als het vierde gedeelte van de Invoe
ringswet.

Inzake het wetsvoorstel tot herziening 
van de reisovereenkomst (W.O. 17 
493) is in juni 1985 een memorie van 
antwoord uitgebracht. Inmiddels heeft 
de Tweede Kamer bij een nader voor
lopig verslag verdere vragen gesteld 
die aanleiding hebben gegeven tot het 
ontwerpen van een gewijzigde opzet 
van de regeling. Dit ontwerp is aan het 
Ministerie van Economische Zaken 
toegezonden dat daarover waarschijn
lijk de betrokken organisaties zal raad
plegen.

De drie wetsvoorstellen betreffende de 
beperking van de globale aansprake
lijkheid in het zee- en binnenvaart- 
recht, die een wijziging inhouden van 
het Wetboek van Koophandel, het

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering en de Wet aansprakelijkheid 
olietankschepen, zijn inmiddels de 
Tweede Kamer gepasseerd en liggen 
nu bij de Eerste Kamer. Het betreft de 
volgende wetsvoorstellen:

1. beperking van aansprakelijk
heid in de binnenvaart (W.O. 19 
770);

2. goedkeuring Verdrag van Lon
den, 1976 inzake de beperking 
van aansprakelijkheid voor ma
ritieme vorderingen (W.O. 19 
769 (R 1317);

3. uitvoering van het Verdrag van 
London, 1976 (W.O. 19 768).

Deze wetsvoorstellen zijn voortreinen 
van Boek 8 en zullen daarin nog bij het 
afzonderlijk wetsvoorstel worden inge
voegd.

International Maritime 
Organization (IMO)

De 59e zitting van de Juridische Com
missie van de IMO heeft van 25 - 29 
april jl. te London plaatsgevonden. 
Het belangrijkste onderwerp van be
spreking betrof de wijziging van het 
Verdrag van Athene, 1974 betreffende 
het vervoer van passagiers en hun ba
gage over zee. Nederland is overigens 
bij dit Verdrag geen partij, maar de 
verdragsregeling is wel grotendeels in 
Boek 8 overgenomen. Besloten is dat 
de verdragswijziging zal worden be
perkt tot de verhoging van de aanspra- 
kelijkheidslimieten en de invoeging 
van een bijzondere procedure voor 
aanpassing van die bedragen in de toe
komst. Naar verwachting zal de be
spreking van dit onderwerp tijdens de 
volgende zitting in oktober van dit jaar 
kunnen worden afgerond en zal de 
Council in november a.s. een datum 
voor een diplomatieke conferentie 
kunnen vaststellen. Het onderwerp 
staat onder politieke druk sinds de 
ramp met de veerboot ”Herald of Free 
Enterprise”.

Het tweede belangrijke agendapunt 
betrof de aansprakelijkheid voor scha
de veroorzaakt bij het vervoer van ge
vaarlijke stoffen over zee (z.g. HNS- 
Verdrag). Tijdens de diplomatieke 
conferentie van de IMO in 1984 was 
geen overeenstemming over een toen 
aanhangig ontwerp verdrag bereikt en 
het onderwerp is daarna weer terugge
keerd in de schoot van de Juridische 
Commissie van de IMO. Thans is de 
discussie over allerlei alternatieve op
lossingen voor een schadevergoedings- 
systeem opnieuw begonnen. Deze dis
cussie verkeert nog in een oriënterende 
fase en zal tijdens de volgende zitting

van oktober worden voortgezet. Door 
de IUMI en de International of Group 
of P&I Assocations zal een document 
worden voorbereid over de verzeke- 
ringsaspecten van de verschillende be
sproken opties.

De gecombineerde intergouvernemen
tele groep van regeringsdeskundigen, 
gevormd door IMO en UNCTAD, die 
zich bezig houdt met een verdrag over 
Maritime Liens and Mortgages heeft 
van 16-20 mei jl. te London haar vierde 
vergadering gehouden. De groep lijkt 
nog geen snelle voortgang te maken 
maar zal waarschijnlijk nog maar enke
le vergaderingen kunnen houden.

De diplomatieke conferentie voor de 
herziening van het Hulp- en Bergings- 
verdrag 1910 is vastgesteld: 17-28 april 
1989.

Voorkoming en bestraffing van mis
drijven tegen de veiligheid van de zee
scheepvaart (anti-terroristenverdrag): 
In maart 1988 is onder auspiciën van 
IMO een anti-terroristenverdrag voor 
de zeescheepvaart tot stand gekomen. 
Het verdrag geeft internationale regels 
inzake berechting en uitlevering van 
onder andere scheepskapers. Het ver
drag wordt van kracht 90 dagen na rati
ficatie door 15 staten.

UNCITRAL

In UNCITRAL-verband is een ont
werp verdrag opgesteld inzake aan
sprakelijkheid van operators van trans
port terminals.

UNCTAD

13e bijeenkomst van de Committee on 
Shipping: Op deze bijeenkomst die van 
14 tot en met 22 maart 1988 te Génève 
werd gehouden, is naast vele andere 
onderwerpen slechts in algemene ter
men gesproken over de zgn. Hamburg 
Rules.

4


