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Mededeling:

Het Rijnvaartgerechtshof in Straats
burg, het oudste internationale gerecht 
voor civiele en strafzaken inzake de 
Rijnvaart

Mr W.E.Haak, plv.- rechter in het 
Rijnvaartgerechtshof

(beknopte weergave van een voordracht 
gehouden voor het Amsterdams Juridisch 
Genootschap Notariële Vereniging, op 
25 november 1992). Het eerste deel ver
scheen in Mededelingenblad nr. 9 (april 
1993).

3. Geschiedenis, competentie en 
werkwijze van het Rijnvaartge
rechtshof

3.1. Art. 33 Akte van Mannheim be
paalt, dat in daarvoor geschikte 
plaatsen, gelegen in of in de nabij
heid van de Rijn, gerechten worden 
ingesteld, die zijn belast met de ken
nisneming in eerste aanleg van Rijn- 
vaartzaken.
In Nederland is dit gebeurd door de 
Wet van 16 juli 1869, Stb. 139 (na
dien gewijzigd bij de Wet van 19 
maart 1913, Stb. 103) waarbij de 
bevoegdheid van Rijnvaartgerech- 
ten in eerste aanleg werd gekoppeld

aan het netwerk van de gewone 
bevoegde gerechten: dat wil zeggen 
overtredingen bij het Kantonge
recht, en civiele zaken, afhankelijk 
van de omvang van het gevorderde 
bedrag, bij de Rechtbank of het 
Kantongerecht, die dan in voorko
mende gevallen als Rijnvaartgerecht 
recht zouden spreken. Echter: de re
latieve bevoegdheid is niet dezelfde 
als die welke volgens het nationale 
Nederlandse recht geldt. Art. 35 van 
de Akte van Mannheim (verdrag 
gaat vóór nationale wet) bepaalt dat 
de bevoegdheid tot kennisneming in 
strafzaken berust bij de Rijnvaart- 
rechtbank in wier gebied de overtre
ding is begaan, en in burgerlijke za
ken bij de rechtbank in wier gebied 
de schade is veroorzaakt. Dit bete
kent dat de onbevoegdheid kan wor
den ingeroepen wanneer een Rijn- 
vaartzaak wordt aangebracht bij een 
volgens Nederlands intern recht be
voegde rechter, die volgens het Ver
drag niet bevoegd is.
NB. De Nederlandse rechter annon
ceert zich door de koppeling aan het 
gewone netwerk van de Nederland
se gerechten veelal niet als zodanig, 
met het gevolg dat soms ongemerkt 
als Rijnvaartgerecht recht wordt ge
daan.
De Rijnvaartgerechten in eerste aan
leg zijn in Nederland: de Kantonge
rechten te Arnhem, Wageningen, 
Utrecht,Gouda, Nijmegen, Tiel, Go- 
rinchem, Dordrecht en Rotterdam, en 
de Rechtbank te Arnhem, Utrecht, 
Dordrecht en Rotterdam (voor een 
klein traject van 9 km van de Lek).

3.2. De behandeling van Rijnvaartzaken 
is op enkele punten afwijkend, en 
geeft rechten aan belanghebbenden 
die naar Nederlands intern recht niet 
bestaan.
Hoofdbeginsel is het destijds zeer 
moderne beginsel van eenvoudige 
en snelle afdoening.
Enkele verschillen:
(a) van vreemdelingen mag geen 

zekerheidstelling voor proces
kosten worden gevorderd;

(b) art. 39 Akte van Mannheim: 
heffing van griffierecht is ver
boden (NB. Belangrijk argu
ment voor Nederland om de be
voegdheid van de Rijnvaartge
rechten niet verder uit te brei
den, nu volgens het nieuwe ta
rief het griffierecht tot in de 
duizenden guldens kan oplo
pen);

(c) bij een bekende woon- of ver
blijfplaats van een betrokkene 
in een andere oeverstaat, moe
ten oproepingen en exploiten in 
civiele en strafzaken aan dat do
micilie worden gedaan;

(d) vereenvoudigde betekening en 
tenuitvoerlegging van uitspra
ken in alle verdragslanden;

(e) in strafzaken geldt niet art. 23 Sr, 
dwz niet een absoluut minimum 
van f 5,- en een maximum van: 
f 500,-, maar ingevolge art. 32 
Akte van Mannheim een mini
mum van 3 bijzondere trekkings
rechten (dat is ongeveer f 7,50) 
en een maximum van 2500 Spe
cial Drawing Rights.

(f) in strafzaken is vervangende 
hechtenis niet toegelaten; m.i.
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evenmin verbeurdverklaring of 
schuldigverklaring zonder op
legging van straf.

3.3. Een van de destijds meest revolutio
naire en van visie getuigende - en 
m.i. niet elders aan te treffen - rege
lingen is die van het appel van Rijn- 
vaartzaken, zo in straf- als in bur
gerlijke zaken.
Ingevolge art. 37 van de Akte van 
Mannheim heeft men een optie: 
men kan in hoger beroep bij “het 
hogere nationale Rijnvaartgerecht” 
(= volgens de nationale competen- 
tieregeling een Hof of Rechtbank), 
of men kan appel instellen bij het 
Rijnvaartgerechtshof in Straatsburg. 
Het is een unieke regeling omdat 
het een internationaal College laat 
penetreren in de nationale juris
dictie, want niet noodzakelijk is dat 
eerst alle nationale beroepsmoge
lijkheden zijn uitgeput. Anderzijds 
wordt de internationale weg uit
geschakeld, zodra de nationale be
roepsmogelijkheid is gekozen. 
Destijds werd op dit stelsel scherpe 
kritiek uitgeoefend, o.a. door T.M.C. 
Asser, die sprak over het door niets 
gebillijkte recht van de verliezende 
partij om zijn appèlrechter te kiezen. 
Ook hier zijn verschillen met het 
nationale recht:
(i) appelgrens: 20 SDR = ongeveer 

f 50,-. Loopt het geding over 
een hoger bedrag, dan is altijd 
appel mogelijk, zowel in civiele 
zaken (het gevorderde bedrag) 
als in strafzaken (de op de over
treding gestelde strafbedrei
ging), en ook dus appel bij de 
nationale rechter (deze bepaling 
zal niet kunnen worden beïn
vloed door de herziening van de 
rechterlijke organisatie, ook niet 
in geval van intern appel; (bijv. 
appelgrens civiele zaken bij Ktr 
2500).

(ii) bij appel op het Rijnvaartge
rechtshof geldt een afwijkende 
appeltermijn: art. 37 spreekt 
over betekening van het beroep 
bij de griffie van het gerecht dat 
de uitspraak heeft gedaan, bin
nen 30 dagen nadat het vonnis 
op wettelijke wijze is medege
deeld. De Franse tekst van de 
Akte spreekt over: notification = 
betekening, civiel: dus korter 
dan Rv = drie maanden vanaf de 
dag van de uitspraak; in praktijk

houdt het in dat de termijn van 
30 dagen niet gaat lopen zolang 
een vonnis niet overeenkomstig 
de wijze als is bepaald in art. 37 
is betekend.
straf: 30 dagen na uitspraak? NI 
1981, 471: Morgenroth: de prak
tijk is nu dat de nationale wijze 
van appelinstellen ook goed 
wordt bevonden.
NB. De appelakte moet verge
zeld gaan van een uitdrukkelij
ke verklaring dat men in beroep 
wil gaan bij het Rijnvaartge
rechtshof.

(iii) Binnen 30 dagen na instelling 
van het appel moet, ook bij straf
zaken, op straffe van niet-ont- 
vankelijkheid een memorie, hou
dende de appelgrieven worden 
ingediend bij de griffie van het 
Gerecht in eerste aanleg.

3.4. Drie of twee instanties?
Het Rijnvaartgerechtshof beslist in 
tweede en hoogste aanleg.
Wie de nationale weg volgt heeft 
daarentegen drie instanties: ook de 
Hoge Raad.
Is dit in overeenstemming met de 
Akte van Mannheim en de destijds 
beoogde snelheid en eenvoud in de 
procedure? Neen.
Art. 38 AvM: Iedere Oeverstaat 
kiest eens voor al het hogere Ge
recht, waarbij hoger beroep kan 
worden ingesteld. Zie ook art. IX 
van de slotacte van het Congres van 
Wenen: Chaque Etat riverain s’en- 
gage a établir un pareil tribunal de 
seconde instance. En over dat ge
recht en over de Centrale Commis
sie: Leurs sentences seront defini- 
tives et ne permettront point d’autre 
recours. In 1869 werd door De Ne
derlandse regering (minister Lilaar 
van Justitie) vastgehouden aan drie 
instanties, ondanks bestrijding door 
kamerlid Godefroi, die wees op an
dere landen, zoals Pruisen waar dui
delijk twee instanties werden aange
nomen.

3.5. Maar ernstiger is de kwestie ge
weest waartoe het arrest van de HR 
2 jan. 1899, W 7227, aanleiding 
heeft gegeven.
De Hoge Raad was van oordeel dat 
van strafzaken geen beroep op het 
Rijnvaartgerechtshof mogelijk is. 
Het ging in deze zaak om de 32-jari- 
ge schipper H. uit Lobith, gemeente 
Herwen en Aerdt, die door de Kan

tonrechter te Arnhem op 5 juli 1898 
werd veroordeeld tot een geldboete 
van f 5,- en vervangende hechtenis 
van drie dagen terzake van het langs 
de Rijn vervoeren van in art. 2 KB 
van 2 maart 1887 genoemde giftige 
stoffen van meer dan 5000 kg in een 
vaartuig andere goederen bevatten
de, en niet in afzonderlijke water
dichte afdelingen. De schipper ging 
in beroep bij de Centrale Commissie 
in Straatsburg. Maar de Officier van 
Justitie stelde van zijn kant beroep 
in bij de Rechtbank, die met een 
kleine wijziging in de kwalificatie 
het vonnis bevestigde. Van dat von
nis ging de schipper in cassatie met 
de klacht dat de Rechtbank het door 
de Officier van Justitie ingestelde 
hoger beroep niet had mogen behan
delen, omdat reeds appel was inge
steld bij de Centrale Commissie.
De Hoge Raad volgde de conclusie 
van de Advocaat-Generaal Patijn. 
Kort samengevat oordeelde de Hoge 
Raad, dat uit art. 37 van de Akte 
van Mannheim zonder twijfel volgt 
dat de Centrale Commissie slechts 
bevoegd is te oordelen in civiele 
zaken. En ook indien op het Con
gres van Wenen een andere bedoe
ling heeft voorgezeten, mocht van 
die beginselverklaring bij later Ver
drag worden afgeweken.
De uit 1912 daterende monografie 
van Von Traut, Die Zentral-Kom- 
mission für die Rheinshiffahrt und 
ihre Rechtsprechung, geeft een 
uitvoerige kritiek op dit arrest en 
verwijst in dit verband naar het parle
mentaire debat in de Tweede Kamer 
in 1869, waar in antwoord op het ka
merlid Godefroi door de ad interim 
Minister van Justitie Van Bosse (de 
Minister van Financiën) werd erkend 
dat onder de Akte van Mannheim, 
evenals onder de Akte van Mainz, 
beroep van strafzaken bij de Centrale 
Commissie mogelijk was. Het be
langrijkste argument daarvoor was 
dat er in de verdragslanden verschil
lende civiele stelsels golden, maar 
slechts een Rijnvaartpolitiereglement, 
de uniforme uitleg waarvan door een 
internationale rechter juist voor de 
hand lag.
Nederland is gezwicht en heeft in 
1913 de uitvoeringswet aangepast, 
zodat er geen misverstand over kon 
bestaan dat ook van strafzaken appel 
mogelijk is bij de Centrale Com
missie.
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3.6. Werkwijze van het Rijnvaartge- 
rechtshof:
De Kamer van Beroep heeft on
geveer vier keer per jaar een zitting. 
Deze vindt plaats in het Palais du 
Rhin te Straatsburg, een oud paleis 
van Wilhelm II.
Er is een officiële procedurerege- 
ling, die soepel werkt.
In totaal worden ongeveer 30 a 35 
zaken per jaar behandeld, waarvan 
ongeveer 20 civiele zaken. Voorna
melijk uit Duitsland, verder Frank
rijk, en ook uit Nederland.
Officiële talen: art. 10 Procedurere- 
geling: Duits, Engels, Frans, Neder
lands.
Voertaal: op de openbare zitting 
wordt meestal de taal van het land 
waar de zaak vandaan komt gespro
ken; een verplichting daartoe be
staat niet, aangezien de rechters 
evenals partijen en hun raadslieden 
ingevolge art. 10 Procedureregeling 
gebruik maken van de officiële taal 
van hun keuze. In Nederlandse za
ken is het voorgekomen dat beide 
Nederlandse pleiters op eigen ver
zoek en tot genoegen van het Hof 
hun pleidooi in het Duits hebben ge
houden. Naar behoefte wordt even
wel gezorgd voor vertaling en tolk- 
diensten; de arresten worden gesteld 
in de taal van het beroepen vonnis. 
In raadkamer vindt de onderlinge 
beraadslaging van de rechters zon
der tolken plaats in het Duits en 
Frans.
In beginsel wordt ook in hoger be
roep het materiële procesrecht van 
het gerecht van eerste aanleg ge
volgd; in civilibus gaat men bijvoor
beeld in Duitsland veel ruimer om 
met het grievenstelsel dan bij ons of 
in Frankrijk. In strafzaken geldt in 
Duitsland een veel minder strakke 
binding aan de telastelegging dan in 
Nederland. Kortom: het werk in de 
Kamer van Beroep vormt een rechts
vergelijkende inspiratiebron voor 
nieuwe ideeën.
Het Rijnvaartgerechtshof heeft niet 
een eigen openbaar ministerie. Een 
vertegenwoordiger van het openbaar 
ministerie van het gerecht in eerste 
aanleg kan ter terechtzitting van het 
Rijnvaartgerechtshof verschijnen. 
Deze heeft heeft de positie van par
tij (dwz bij niet-verschijnen geen 
nietigheid)

4. Nieuwe ontwikkelingen Rijn
vaartgerechtshof en Rijn

4.1. De toekomst van de Centrale Com
missie en dus van het Rijnvaartge
rechtshof wordt bepaald door de 
verhouding tot de EEG.
Beide instellingen benaderen elkaar 
met behoedzaamheid; ze bestrijken 
in beginsel hetzelfde terrein; Het 
EEG-Verdrag verplicht tot een ge
meenschappelijk vervoerbeleid: 
economische vrijheid zonder over
heidsinmenging en onvervalste con
currentieverhoudingen; art. 61, 74 
e.v. EEG-Verdrag.
Dat met betrekking tot de binnen
vaart nog geen marktordenende 
maatregel van belang tot stand is 
gekomen, houdt verband met ver
schillen van opvatting over de inter
pretatie van de Akte van Mannheim; 
vgl. Kapteyn/Verloren van The- 
maat, 4e druk, p. 483.
Tot de verdragslanden van de Akte 
van Mannheim behoren alleen maar 
EG-landen, met uitzondering van 
Zwitserland, waarvan kan worden 
betwijfeld of dit land binnen afzien
bare tijd lid zal worden. Ook indien 
Zwitserland op enigerlei wijze deel 
gaat uitmaken van de Europese ge
meenschap, lijkt het waarschijnlijk 
dat een gespecialiseerde materie als 
Rijnvaart c.a. aan de Centrale Com
missie zal worden overgelaten. Met 
name van de rechtspleging zal men 
geen afstand willen doen, omdat 
deze een gespecialiseerde rechter 
biedt, die snel en terzakekundig 
rechtspreekt.
Een materie die wel in samenwer
king met de Centrale Commissie tot 
stand is gekomen, is het probleem 
van de overcapaciteit in de binnen
vaart: Een aanvankelijk door de Cen
trale Commissie gelanceerd plan 
stuitte op tegenwerking van de EEG, 
Maar via een in april 1989 onderte
kend Aanvullend Protocol nr. 4 bij 
de Akte van Mannheim is de EEG in 
staat gesteld om (met steun van 
Zwitserland) een Verordening uit te 
vaardigen betreffende de structurele 
sanering van de binnenvaart (Veror
dening 1101/89 met een slooprege- 
ling).

4.2. Vanuit Duitsland komen de laatste 
tijd meer zaken bij de Kamer van 
Beroep van de Centrale Commissie. 
Waar dit mee samenhangt is onbe

kend. Waarschijnlijk houdt dit ver
band met de in Duitsland erkende 
know how van het Hof; ook de af
stand en snelheid in procederen zal 
meespelen. In de toekomst worden 
meer zaken verwacht, hetgeen sa
menhangt met de opening van het 
Rijn-Main-Donau-kanaal.
Door dit kanaal is er tussen Rotter
dam en de Zwarte Zee een recht
streekse waterverbinding van 3500 
km tot stand gekomen. Op 25 sep
tember 1992 is het geopend.
Een rechtstreekse verbinding bin
nendoor was reeds een droom van 
Karei de Grote. Zijn poging daartoe 
in 793 is mislukt. Van dit kanaal, de 
Fossa Carolina zijn nog sporen te 
vinden.
Door de constructie van het Ludwigs- 
Donau-kanaal in 1846 kwam een 
rechtstreekse verbinding tot stand. 
Maar het kanaal bleek in de praktijk 
te smal; het had bovendien teveel 
sluizen (107) en bruggen, waardoor 
het voor grotere schepen niet bevaar
baar was. Het huidige Rijn-Main-Do- 
naukanaal tussen Bamberg en Kehl- 
heim heeft 16 sluizen; het hoogtever
schil is steeds ongeveer 24 m. In to
taal een hoogteverschil van ongeveer 
400 meter.
De plannen voor dit indrukwekken
de project ontstonden in de vorige 
eeuw. In de twintiger jaren van deze 
eeuw is men aan het werk begon
nen. In het Verdrag van Versailles 
werd over dit toekomstige kanaal 
bepaald dat het een internationale 
status zou krijgen; Duitsland (en 
met name Beieren) houden echter 
met nadruk vol, dat het een intem, 
nationaal project is.
Toen de voltooiing in de tachtiger 
jaren naderde bestond er niet veel 
enthóusiasme: Men verwachtte in 
verband met de vrijheid van scheep
vaart op de Rijn een vloedgolf van 
goedkope laadruimte uit de toen nog 
communistische landen. Daartegen 
zijn maatregelen genomen (in sa
menwerking met EEG);
(i) De Akte van Mannheim werd 

allereerst gewijzigd: inperking 
van vrije scheepvaart voor ieder 
tot condominium-begrip: 
scheepvaart alleen bestemd 
voor Rijnvaartlanden; slechts 
tot de Rijnvaart behorende 
schepen mogen goederen ver
voeren tussen twee aan de Rijn 
gelegen havens of tussen een
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Rijnhaven en een andere haven.
(ii) Non-discriminatie ten aanzien 

van binnenvaart uit EEG-lan- 
den, die dezelfde voorrechten 
genieten als tot de Rijnvaart be
horende schepen. De Centrale 
Commissie kan een soortgelijke 
voorkeursbehandeling geven 
aan bevriende derde landen (op 
verlangen van Zwitserland); ge
dacht is aan Oostenrijk.

(iii) Tot de Rijnvaart behorende 
schepen zijn die schepen die het 
recht hebben de vlag te voeren 
van een van de verdragslanden 
van de Akte van Mannheim en 
dit kunnen bewijzen door een 
verklaring over te leggen van 
het bevoegde gezag, welke ver
klaring alleen wordt gegeven 
als het betrokken vaartuig een 
“reële band” heeft met het land 
van de vlag.
Ter vermijding van een overval 
uit derde landen een piercing 
the veil-maatregel: men heeft 
eerst een reële band als de eige
naar van het schip hetzij een 
natuurlijk persoon is met de na
tionaliteit van een van de Akte 
van Mannheim-landen of een 
der EEG-lidstaten, dan wel als 
publiekrechtelijke rechtsper
soon in een van die landen is 
opgericht volgens de wetgeving 
van dat land en aldaar zijn 
hoofdkantoor heeft, dan wel als 
privaatrechtelijke rechtspersoon 
of onderneming in een van die 
landen is opgericht, aldaar is 
gevestigd en van daaruit het 
schip exploiteert en wordt be
heerd en bestuurd door perso
nen van wie de meerderheid 
bestaat uit staatburgers van een 
van die landen, die aldaar 
wonen of daar zijn gevestigd. 
Door de val van de communis
tische regimes zal men deze 
problematiek anders gaan be
zien, en zal de scheepvaart op 
de Rijn na het verdwijnen van 
technische drempels in de Do- 
nau ongetwijfeld toenemen, 
maar dan op door de Centrale 
Commissie te stellen voorwaar
den. Meer vaart betekent meer 
aanvaringen, en meer zaken die 
aan het Hof zullen worden 
voorgelegd.

5. Slot

Geconcludeerd kan worden dat het 
Rijnvaartregime nog steeds spring
levend is en dat de verwachting be
staat dat het Rijnvaartgerechtshof in 
de toekomst meer zaken ter beoor
deling voorgelegd zal krijgen. 
Bovenstaande aantekeningen in te
legramstijl zijn gemaakt voor een 
lezing. Zij bevatten niet de voor een 
verantwoording noodzakelijke voet
noten. De lezer wordt echter voor 
een gedetailleerde bronvermelding 
verwezen naar de volgende publi
caties van mijn hand:

De vrijheid van de scheepvaart 
op de Rijn, in: Offerhauskring- 
bundel, Kluwer 1987, p. 79 e.v.; 
Procederen in Rijnvaartzaken, 
Bevoegdheid en werkwijze van 
de Nederlandse Rijnvaartge- 
rechten en van de Kamer van 
Beroep van de Centrale Com
missie voor de Rijnvaart, Tek
sten Vervoerrecht,
W.E.J.Tjeenk Willink 1989.

Vereniging publiek vervoerrecht.

Onlangs is opgericht de “Vereniging pu
bliek vervoerrecht”. Deze vereniging be
oogt vanuit een strict publiekrechtelijke 
en fiscale invalshoek aandacht te beste
den aan nationale en internationale ver- 
voerregelgeving in de verschillende ver
voerstakken. Hiermee wordt getracht om 
de kwaliteit van relevante regelgeving te 
bevorderen en de belangstelling voor het 
publieke vervoerrecht te stimuleren.

De nieuwe aandachtsgebieden van de 
vereniging zijn onder andere de volgende 
onderwerpen voorzover deze gevolgen 
hebben voor vervoer en logistiek:

bestuursrechtelijke milieuregelgeving 
arbeidsomstandigheden (veiligheid, 
bemanningsregelingen, rij- en vaar- 
tijden)
nationale en internationale regelge
ving ten aanzien van marktordening 
fiscale regelgeving

Leden van de vereniging zijn zowel fei
telijk bij het vervoer betrokkenen uit de 
praktijk als juridisch geïnteresseerden uit 
het bedrijfsleven, de advocatuur en de 
overheid.

Belangstellenden voor het lidmaatschap 
kunnen zich aanmelden bij de voorzitter 
mr. J.A. van der Kolk (Loeff Claeys Ver- 
beke), Apollolaan 15, 1077 AB Amster
dam.

Voor meer informatie kunt u tevens te
recht bij bestuurslid mr. D.M. Andela 
(tel. 079 - 414641).

Mededeling:

De jaarlijkse ledenvergadering zal plaats
vinden op vrijdag 26 november 1993 des 
namiddags op een nader aan te geven 
plaats in Amsterdam. Mr J.G. ter Meer 
zal bij die gelegenheid een voordracht 
houden over de sleep- en duwvaart. 
Convocatie en agenda volgen.
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