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Inleiding

Het bestuur van de vereniging voor zee- 
en vervoerrecht heeft mij gevraagd een 
inleiding te houden over het onderwerp 
waarop ik vandaag, op één dag na een 
half jaar geleden, aan de Erasmusuni- 
versiteit ben gepromoveerd: de privaat
rechtelijke aspecten van de sleep- en 
duwvaart.
Ik heb me bij de voorbereiding van deze 
lezing de vraag gesteld of ik zou pro
beren alle door mij beschreven aspecten 
aan te stippen of dat ik mij zou moeten 
beperken tot een enkele. Ik heb voor dat 
laatste gekozen, niet in het minst omdat 
deze vereniging in haar naam uitsluitend 
het zee- en het vervoerrecht heeft ver
meld. De binnenvaartrechtelijke aspec
ten - waaronder het zo buitengewoon in
teressante probleem van de aansprake
lijkheid bij aanvaring door een duween- 
heid - zal ik derhalve als zodanig niet 
aanroeren.

Feitelijke handelingen

De feitelijke handelingen die ik op hun

juridische merites heb onderzocht, kun
nen worden omschreven als het in het 
water door een schip overdragen van de 
eigen beweegkracht op en ten nutte van 
een in het water drijvende zaak. 
Daaronder is begrepen wat genoemd 
wordt slepen, duwen, gekoppeld varen 
en assisteren en kan begrepen zijn wat 
wordt genoemd hulpverlening. Elk van 
deze vijf heeft eigen kenmerken. Bij sle
pen en duwen staat voorop het oogmerk 
de zaak zelfstandig en met uitsluiting 
van de daarvan afkomstige beweeg
kracht over langere afstand te verplaat
sen. Bij assistentie daarentegen is het 
oogmerk de zaak zelfstandig en met uit
sluiting van de van de drijvende zaak af
komstige beweegkracht over langere af
stand te verplaatsen ondergeschikt. Daar 
overheerst de bedoeling te assisteren, 
d.w.z. te helpen bij het meren, ontme- 
ren, wenden, keren en remmen van een 
drijvend object. Bij gekoppeld varen^pnt- 
breken overheersende kenmerken. 
Hulpverlening is juridisch gezien alleen 
dan aan de orde indien het voortbe
wogen object in gevaar verkeerd Ik laat 
die categorie verder buiten beschou
wing.

Literatuur over het oude recht
De op het oude recht betrekking heb
bende literatuur is verdeeld over de 
vraag hoe de overeenkomst die strekt tot 
het verrichten van de zojuist genoemde 
feitelijke handelingen juridisch moet 
worden gekwalificeerd. Bij de in die li
teratuur gevoerde discussie lijkt door
slaggevend te zijn de vraag of het ge
sleepte object wel of niet in de macht 
van de sleepboot is gekomen. Zo kan 
men volgens Dorhout Mees alleen van 
een vervoerovereenkomst spreken in
dien het gesleepte schip hetzij volkomen

onbestuurbaar is, hetzij met opvarenden 
vanwege de sleepdienst is bemand. Zo 
niet, dan is er een overeenkomst tot het 
verrichten van enkele diensten. 
Molengraaff daarentegen zegt dat het 
niet juist is dat de macht van de sleep- 
bootreder zou zijn uitgesloten als op het 
sleepschip een bemanning aanwezig is 
die het roer bedient. De macht van de 
sleepbootreder boet daardoor niet in, 
terwijl de bemanning zich bovendien 
naar de bevelen van de sleepboot-kapi- 
tein heeft te gedragen.
Geen duidelijkheid in de literatuur der
halve.

Rechtspraak over het oude recht

Ook de rechtspraak gaf voor het oude 
recht onvoldoende houvast. Weliswaar 
meende de Hoge Raad in zijn arrest van 
9 januari 1941, NJ 1941,935 (“Bertha”/ 
”Mory”) dat de aan de orde zijnde 
sleepovereenkomst (bemand traditioneel 
sleepschip met sleepboot op de binnen
wateren) geen vervoerovereenkomst is, 
doch welke kwalificatie zij dan wel ver
diende bleef onuitgesproken.
Hetzelfde geldt voor een uitspraak van 
de Hoge Raad van 12 maart 1954, NJ 
1955, 386 en AA 1953/1954, blz. 175 
e.v. m.n. HB.
De eigenaar van de sleepboot “Merwe- 
de” (Kunst) was met Damco overeen 
gekomen het sleepschip “Codam 75” 
van Dordrecht naar Middelburg te sle
pen. Tijdens de reis liep de “Codam 75” 
op een krib. Damco maakte in rechte 
aanspraak op schadevergoeding, stellen
de dat Kunst in de voor hem uit de 
sleepovereenkomst voortvloeiende ver
plichtingen in hoogst ernstige mate was 
tekort geschoten en de schade te wijten 
was aan diens grove schuld. Dat laatste
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werd door zowel rechtbank als hof be
vestigd, waarna aan de orde moest ko
men de vraag of die grove schuld in de 
weg stond aan een beroep op de tussen 
partijen middels de sleepcondities over
eengekomen aansprakelijkheidsbeper- 
king.
De rechtbank kwam tot het oordeel dat 
het verboden is aansprakelijkheid we
gens grove schuld te beperken. Het hof 
deelde die mening: contractuele beper
king van aansprakelijkheid voor schade 
welke het gevolg is van grove schuld, is 
in strijd met de goede zeden. Het hof 
voegde daaraan toe dat zulks ook in 
overeenstemming is met de wettelijke 
regeling in deze materie, daar immers 
ook de toenmalige art. 476 en 572 K uit
drukkelijk bepaalden dat nietig zijn de 
bedingen welke de vervoerder ontheffen 
van zijn volledige aansprakelijkheid ter 
zake van door eigen grove schuld ver
oorzaakte schade, welk beginsel even
eens toepassing had gevonden in de art. 
819 jo. 818, 923 en 932 K (oud).
In cassatie kwam deze vraag opnieuw 
aan de orde. De Hoge Raad deelde de 
mening van het hof: beperking van de 
aansprakelijkheid van een reder voor ei
gen grove schuld bij een overeenkomst 
als de onderhavige is in strijd met de 
goede zeden. De Hoge Raad vervolgde 
dat gelijk mede het hof opmerkt zulks 
ook in overeenstemming is met de wet
telijke regeling van de vervoer- 
overeenkomst, waaraan de onderhavige 
overeenkomst, zo zij al niet als een ver- 
voerovereenkomst zou moeten worden 
aangemerkt, in ieder geval nauw ver
want is. Geen definitieve uitspraak, 
doch slechts een aanwijzing: deze vorm 
van slepen is nauw verwant met de ver- 
voerovereenkomst, zo zij al niet als zo
danig moet worden aangemerkt.
Indien men met inachtneming van het 
voorgaande voor het oude recht tot een 
kwalificatie tracht te komen, dan moet 
de conclusie zijn dat de enige relevante 
mogelijkheden zijn de vervoerover- 
eenkomst en de overeenkomst tot het 
verrichten van enkele diensten. Kon 
worden vastgesteld dat het gesleepte ob
ject zich tijdens de verplaatsing in de 
macht van de sleepboot bevond, dan 
was er sprake van een vervoerovereen- 
komst. Zo niet dan moest men spreken 
van een overeenkomst tot het verrichten 
van enkele diensten.
Slepen, duwen en assisteren kon dus 
onder het oude recht juridisch worden 
gekwalificeerd als vervoer of het ver
richten van enkele diensten.
De bespreking van het oude recht zou ik 
willen afsluiten met de opmerking dat 
deze feitelijke handelingen onder om
standigheden zeer wel als tijdbevrach-

ting c.q. reisbevrachting kunnen worden 
gekwalificeerd. Wanneer de vervrachter 
zich verbindt om met een aangewezen 
sleepboot gedurende zekere tijd op zee 
sleepdienst te verrichten dan is er sprake 
van tijdbevrachting. Reisbevrachting is 
aan de orde indien de overeenkomst er 
toe strekt om met een sleepboot gedu
rende één bepaalde reis een voorwerp 
over zee te vervoeren.

Kwalificatie naar huidig recht
De vraag is dan nu hoe de eerder ge
noemde feitelijke handelingen te kwa
lificeren zijn aan de hand van de bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek.

Vervoer
In tegenstelling tot het oude recht, is 
onder het huidige recht voor het bestaan 
van een vervoerovereenkomst niet lang
er vereist dat het goed ten vervoer moet 
zijn overgenomen. Door in art. 8:20 BW 
te bepalen dat de overeenkomst van 
goederenvervoer is de overeenkomst 
waarbij de ene partij (de vervoerder) 
zich tegenover deandere partij (de af
zender) verbindt zaken te vervoeren, is 
de eis dat de goederen in het vervoer
middel worden vervoerd vervallen. Lees 
de wetgever (Toelichting Ontwerp 
1972, blz. 1226 en memorie van toelich
ting Vaststellingswet Boek 8 (14 049), 
blz. 14 (Pari. Gesch. Boek 8, blz. 62 en 
65):

“De huidige wet geeft geen om
schrijving van de vervoerovereen
komst in het algemeen, doch spreekt 
in artikel 91 W.v.K. van «ten ver
voer ovememen». Men heeft daaruit 
geconcludeerd, dat de wet aan het 
vereiste dat de vervoerder zich moet 
hebben verbonden tot het verplaat
sen van het goed, toevoegt de eis, 
dat het vervoerde goed in de macht 
van de vervoerder moet komen (zie 
b.v. H.R. 9 januari 1941, NJ. 1941 
no. 935). Het ontwerp laat dit vereis
te van «overneming ten vervoer» 
vallen. Dit heeft o.a. ten gevolge dat 
alle overeenkomsten tot slepen of 
duwen, ook die waarbij niet kan 
worden gezegd, dat het te verplaat
sen object in de macht van de sleper 
zal komen, gezien moeten worden 
als vervoerovereenkomsten.”

Bij de vraag of één van de hiervoor ge
noemde feitelijke handelingen als ver
voer of als het verrichten van enkele 
diensten moet worden aangemerkt, 
speelt dus uitsluitend nog een rol de 
overbrenging naar een bepaalde plaats. 
Dit betekent dat vrijwel alle sleep- of 
duwovereenkomsten die strekken tot de 
overbrenging naar een bepaalde plaats

als vervoerovereenkomsten aangemerkt 
moeten worden.

Sleepboot assistentie
De overeenkomsten echter die strekken 
tot het verlenen van assistentie daarente
gen kunnen ook onder het huidig recht 
niet als vervoerovereenkomst worden 
aangemerkt, omdat bij die categorie niet 
wordt voldaan aan het vereiste van 
overbrenging naar een bepaalde plaats. 
Dat door het laten vallen van het vereis
te van overneming ten vervoer alle 
overeenkomsten tot slepen of duwen 
onder het huidige recht als vervoer moe
ten worden beschouwd is dan ook niet 
juist. Korthals Altes, Vervoerrecht blz. 
21 en de toelichting Ontwerp 1972, blz. 
1226 en memorie van toelichting Vast
stellingswet Boek 8 (14 049), blz. 14 
(Pari. Gesch. Boek 8, blz. 62 en 65), 
trekken ten onrechte die conclusie. 
Sleepbootassistentie zal in het spraakge
bruik ongetwijfeld als slepen worden 
aangemerkt, doch is daarmee nog geen 
vervoer. Wat dan wel?

Art. 7A:1637 BW (verrichten van en
kele diensten) is inmiddels vervangen 
door art. 7:400 e.v. BW. Gelet op de de
finitie van “opdracht” (opdracht is de 
overeenkomst waarbij de ene partij, de 
opdrachtnemer, zich jegens de andere 
partij, de opdrachtgever, verbindt buiten 
dienstbetrekking verrichtingen te doen, 
die in iets anders bestaan dan het tot 
stand brengen van een stoffelijk werk, 
het bewaren van zaken, het uitgeven van 
werken of het vervoeren van personen 
of zaken) kan sleepbootassistentie in
derdaad als zodanig worden aange
merkt, terwijl ook de overige bepalin
gen omtrent opdracht zich niet verzetten 
tegen toepassing van afdeling 1 van titel 
7 van boek 7.

Er is echter veel voor te zeggen deze ca
tegorie niet als opdracht aan te merken. 
Eerder bleek dat het bij die categorie 
feitelijk gaat om verrichtingen die uit
sluitend drijvende zaken betreffen, 
voornamelijk schepen. De wetgever 
heeft er voor gekozen om al hetgeen 
verband houdt met verkeersmiddelen en 
vervoer bijeen te brengen in boek 8 van 
het Burgerlijk Wetboek. Het zou onlo
gisch zijn indien één van de tot dat ge
bied behorende overeenkomsten, die bo
vendien een sterk maritiem karakter 
heeft, niet door boek 8 zou worden be
heerst. De overeenkomst tot sleepboot
assistentie te kwalificeren als opdracht, 
zou bovendien meebrengen dat die 
overeenkomst buiten bereik is van enke
le algemene principes van het zee- en 
binnenvaartrecht, terwijl er geen enkele 
reden is de sleepdienst bijvoorbeeld de
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mogelijkheid te onthouden zich op be
paalde wijze tegen parallel- en paarde- 
sprongen te verweren.
Om die reden is het interessant te con
stateren dat voor deze categorie onder 
het BW naast opdracht ook kan worden 
gesproken over terbeschikkingstelling 
van schepen (art. 8:531 (zeerecht) en 
art. 8:991 (binnenvaartrecht)). Hoewel 
uit de hierna in ander verband te citeren 
toelichting blijkt dat de wetgever daarbij 
wellicht aan een overeenkomst van lan
gere duur heeft gedacht, is er geen be
letsel om sleepbootassistentie als terbe
schikkingstelling aan te merken. Die 
kwalificatie verdient de voorkeur boven 
opdracht. Opdracht is een vreemde eend 
in de bijt van het scheepvaartrecht ter
wijl het ook uit hoofde van wets-syste- 
matiek beter en overzichtelijker is over
eenkomsten met betrekking tot het ver
richten van werkzaamheden met sche
pen zoveel mogelijk door boek 8 te 
laten beheersen.

Tijd- of reisbevrachting

Bij het antwoord op de vraag of onder 
het huidig recht de sleep-overeenkomst 
als tijd- c.q. reisbevrachting kan worden 
aangemerkt, is in de eerste plaats van 
belang dat de NBW-wetgever in afwij
king van het oude recht in boek 8 geen 
zelfstandige regeling van tijd-en reisbe
vrachting op heeft willen nemen, maar 
alleen voor die gevallen waarin het 
schip goederen vervoert.
De (memorie van) toelichting (Toe
lichting Ontwerp 1972, blz. 1276, en 
memorie van toelichting Vaststellings- 
wet Boek 8 (14 049), blz. 66 e.v. (Pari. 
Gesch. Boek 8, blz. 324 e.v.). zegt daar
omtrent:

“Het ontwerp gaat uit van de ge
dachte, dat een schip bijna steeds als 
vervoermiddel wordt geëxploiteerd 
en dat de titel betreffende de exploi
tatie van het schip dus voornamelijk 
transportrecht zal moeten bevatten. 
Voor de overzichtelijkheid van de 
wet is het daarbij van belang, dat 
alle bepalingen betreffende het goe
deren-, resp. het personenvervoer in 
éénzelfde afdeling kunnen worden 
gevonden en dat verwijzingen tussen 
deze bepalingen worden vermeden. 
Een afzonderlijke regeling van de 
bevrachting zou verwarrend werken 
en de er aan bestaande behoefte is 
ook gering daar bevrachting, die 
geen vervoer beoogt, niet alleen ver
houdingsgewijs weinig voorkomt, 
doch bovendien bijna nooit geschil
len tussen partijen tengevolge heeft. 
Kenschetsend voor de terbeschik
kingstelling van een schip, anders

dan voor vervoer, is dan ook, dat 
men in de praktijk voor deze vorm 
van exploitatie bijna nooit de term 
“bevrachting” bezigt, doch van 
“huur en verhuur” spreekt. Men “be
vracht” niet een vissersschip om 
daarmee voor een bepaalde tijd te 
gaan vissen of een baggermolen om 
een bepaalde geul tdbaggeren: men 
“huurt” deze schepen. Vooral in de 
binnenvaart wordt de term “bevrach
ting” nooit anders gebruikt dan ter 
aanduiding van een overeenkomst 
tot vervoer van goederen.
Het ontwerp volgt de praktijk en 
geeft in de afdeling “goederenver
voer” een volledige regeling voor de 
vervoerovereenkomst. Het verschil 
tussen vervoer bij wijze van be
vrachting, waarbij de vervoerder zijn 
gehele schip of een gedeelte daarvan 
ter beschikking van zijn wederpartij 
stelt en het vervoer, waarbij hij dit 
niet doet, doch zich slechts verbindt 
de goederen te vervoeren, komt 
daarbij slechts incidenteel ter sprake, 
evenals het verschil tussen reis- en 
tijdbevrachting.
Het ontwerp beoogt daarmee een 
overzichtelijke regeling te geven, 
waarbij verwijzingen konden uitblij
ven. Aan het gevolgde systeem 
kleeft echter het bezwaar van onvol
ledigheid. Daar slechts de vervoer
overeenkomst wordt geregeld, ont
breekt in de eerste plaats immers een 
regeling voor de huur en verhuur 
van een schip (“bareboat charter”). 
Een dergelijk ongeregeld laten van 
deze steeds meer voorkomende ver
houding is evenwel ongewenst. In de 
tweede plaats is het, wanneer de wet 
uitsluitend de vervoerovereenkomst 
zou regelen, niet mogelijk wettelijke 
bepalingen op te stellen voor die 
vormen van scheepsexploitatie die 
niet het vervoer van goederen inhou- 
den, zoals daar zijn het ter beschik
king stellen van hotelschepen, van 
schepen ter opwekking van elektrici
teit en vooral van sleepboten (curs. 
JtM) en vissersschepen. Het ongere
geld laten van deze overeenkomsten 
zou ten gevolge hebben, dat de be
palingen van het gemene recht, die 
geen aandacht kunnen besteden aan 
hun maritieme karakter, op hen van 
toepassing worden en niet de speci
fiek zeerechtelijke regelen.
Het ontwerp tracht in beide lacunes 
te voorzien. In artikel 8.5.4.1 bevat 
het een zeer summiere regeling van 
de ter beschikkingstelling van een 
schip “zonder kapitein”, waarvoor 
het de term “rompbevrachting” in

voert. In de tweede plaats worden in 
artikel 8.5.4.2 de bepalingen van 
goederenvervoer (en daarmee even
eens die van tijd- en reisbevrachting) 
van overeenkomstige toepassing 
verklaard in die gevallen, waarin de 
ter beschikkingstelling van het schip 
geen vervoer beoogt.”

Onder het BW ziet tijd- en reisbevrach
ting dus alleen nog maar op vervoer van 
goederen, waaronder, zoals hiervoor 
werd vastgesteld, ook de sleep- en duw- 
overeenkomst kan vallen.
De desbetreffende artikelen (8:373 en 
8:892 BW) kennen echter nog een be
perking: zij beperken tijd- of reisbe
vrachting tot de overeenkomst van goe
derenvervoer, waarbij de vervoerder 
zich verbindt tot vervoer aan boord van 
een schip, dat hij daartoe, anders dan bij 
wijze van rompbevrachting, geheel of 
gedeeltelijk en al dan niet op tijdbasis 
ter beschikking stelt van de afzender. 
Het behoeft geen betoog dat in geval 
van een sleep- c.q duwovereenkomst 
niet kan worden gesproken van het “aan 
boord” nemen van de zaak of het schip.
Dit betekent dat de sleep- en duwover- 
eenkomten die strekken tot vervoer 
onder het BW niet meer als tijd- of reis
bevrachting kunnen worden aange
merkt, omdat die overeenkomsten alleen 
nog zien op het vervoer aan boord van 
een schip. De sleepbootassistentie (geen 
vervoer) kan niet meer als tijdbevrach
ting worden gekwalificeerd, omdat tijd
bevrachting van een schip alleen moge
lijk is indien met dat schip wordt ver
voerd.
Welke juridische kwalificatie geldt dan 
nu voor die gevallen waarin wordt ver
voerd, als het gaat om hetgeen onder het 
oude recht als tijd- en reisbevrachting 
kon worden aangemerkt? Hoe moet 
onder het huidige recht worden gekwali
ficeerd de overeenkomst waarbij A zijn 
sleepboot voor een bepaalde tijd of reis 
aan B terbeschikking stelt teneinde 
daarmee voor B te slepen?
De tweede en derde alinea van de hier
voor geciteerde tekst van de toelichting 
zouden de indruk kunnen wekken dat 
laatstgenoemde overeenkomst geregeld 
wordt door art. 8:531 c.q. 8:991 BW: 
het terbeschikking stellen van een schip. 
De wetgever zegt immers dat het aan 
het ontbreken van een zelfstandige rege
ling omtrent tijd-en reisbevrachting kle
vende bezwaar van onvolledigheid het
geen o.a. tot gevolg zou hebben dat de 
terbeschikkingstelling van sleepboten 
ongeregeld zou blijven door dit artikel 
wordt weggenomen.
Die indruk is echter niet juist, nu de art. 
8:531 en 8:991 BWuitsluitend zien op
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de overeenkomst waarbij een schip ter 
beschikking wordt gesteld voor andere 
doeleinden dan het daarmee vervoeren 
van zaken. Dus ook wat deze categorie 

betreft geen terbeschikkingstelling. Wat 
dan wel?
Op dit punt aangekomen lijkt een uit
stap naar het wegvervoer gerechtvaar
digd, meer in het bijzonder naar het ar
rest van de Hoge Raad van 17 november 
1978, NJ 1980,484 en S&S 1979,23 dat 
ook voor het hier besproken probleem 
van belang is.

Zuiderwijk beschikt over een aantal 
vrachtwagens die zij ingevolge een 
met Wetram gesloten overeenkomst 
rijklaar, inclusief chauffeurs en be
nodigde vergunningen, aan Wetram 
ter beschikking stelt teneinde daar
mede transporten uit te voeren. Er 
ontstaat onenigheid over vergoeding 
van het aantal transporten. Tijdens 
de desbetreffende procedure beroept 
Wetram zich op verjaring ex. art 32 
CMR. Daarbij was van belang of de 
tussen hen gesloten overeenkomst 
als een vervoerovereenkomst kon 
worden gekwalificeerd. De recht
bank meende dat Zuiderwijk niet als 
zelfstandig vervoerder was opgetre
den. Het hof daarentegen meende 
dat Zuiderwijk zich tegenover We
tram had verbonden om tegen be
taling internationale transporten te 
bewerkstelligen en aldus vervoer- 
overeenkomsten met Wetram had 
gesloten, waaraan niet afdoet dat 
Wetram op haar beurt met haar klan
ten eveneens vervoersovereenkom- 
sten sloot, noch dat Zuiderwijk niet 
van te voren wist welke transporten 
werden uitgevoerd en haar chauf
feurs dat van Wetram vernamen. De 
Hoge Raad oordeelde dat het hof 
daarmee geen blijk had gegeven van 
een onjuiste opvatting van het begrip 
vervoerovereenkomst.

Thans terug naar de vraag hoe de over
eenkomst die niet als tijd-en reisbe- 
vrachting kan worden aangemerkt en 
evenmin als terbeschikkingstelling, dan 
wèl moet worden gekwalificeerd.
Die overeenkomst vertoont duidelijke 
gelijkenis met die van het hiervoor be
sproken geval, zodat de neiging ontstaat 
haar als vervoerovereenkomst aan te 
merken, uiteraard voor zover het uitein
delijke doel van de feitelijke terbeschik
kingstelling vervoer is. Daar komt bij 
dat een dergelijke overeenkomst aan 
alle voor het bestaan van een vervoer
overeenkomst gestelde eisenjvoldoet. Zij 
voldoet immers aan de definitie van art. 
8:20 BW: de overeenkomst van goede
renvervoer is de overeenkomst, waarbij

de een (de vervoerder) zich tegenover 
de ander (de afzender) verbindt zaken te 
vervoeren. Voor zowel het zee- als het 
binnenvaartrecht moet dus de overeen
komst op grond waarvan A zijn sleep- 
of duwboot aan B gedurende zekere tijd 
of reis terbeschikking stelt teneinde 
daarmede schepen of andere zaken te 
vervoeren, als vervoer worden gezien. 
Die overeenkomst wordt uitsluitend 
door de algemene bepalingen omtrent 
vervoer beheerst.
Tot nu toe is alleen de categorie vervoer 
ter sprake gebracht. Wat geldt thans bij 
assistentie? Deze overeenkomst beant
woordt wèl aan hetgeen de wetgever in 
de art. 8:531 en 8:991 BW met terbe
schikkingstelling heeft bedoeld, name
lijk andere doeleinden dan vervoer en 
kan dus als zodanig worden gekwalifi
ceerd.
Dit nu is de stand van zaken in Neder
land naar huidig recht.

(wordt vervolgd)

UCP 500 stellen nieuwe eisen aan 
vervoerdocumenten

Vervoer is in nagenoeg alle situaties 
slechts een uitvoering van een commer
ciële transactie. Dit betekent voor de 
praktijk dat het bestuderen van het ver- 
voerrecht als een geïsoleerd terrein ook 
weinig zinvol is. Het vervoerrecht wordt 
ingekaderd en gekleurd door de juridi
sche relatie tussen de handelspartners 
die opdracht hebben gegeven tot ver
voer.
Dit zien we heel duidelijk bij de verhou
ding tussen vervoerdocumenten en in
ternationaal betalingsverkeer. Wanneer 
deze documenten bij het opmaken en in
vullen alleen worden beoordeeld vanuit 
het vervoerrecht zullen er zonder meer 
problemen ontstaan. Er wordt dan im
mers niet gelet op de eisen die bij ver
keer aan deze documenten worden ge
steld. En de problemen die hierdoor ver
oorzaakt worden zullen ook zonder 
meer gevolgen hebben voor de relatie 
met de vervoerder.
Het is voor vervoerjuristen dan ook van 
belang om kennis te nemen van de nieu
we Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits 500. Deze regels, 
vaak afgekort als UCP, vervangen met 
ingang van 1 januari 1994 de UCP 400. 
De UCP zijn te beschouwen als stan- 
daardvoorwaarden voor documentaire 
kredieten. De voorwaarden zijn in nauw 
overleg met het internationale bedrijfs
leven en de banken opgesteld door de 
Internationale Kamer van Koophandel.

De vervoerdocumenten worden met 
name geregeld in de artikelen 23 tot en 
met 33.
Aan het maritiem connossement wordt 
vrij veel aandacht besteed in artikel 23. 
In dit artikel worden de eisen geformu
leerd waaraan het connossement moet 
voldoen om geaccepteerd te worden 
door de banken.
Nieuw is de uitvoerige omschrijving 
van de zeevrachtbrief in artikel 24. De 
voorwaarden waaraan de unon-negotia- 
ble sea waybill” dient te voldoen zijn 
dezelfde als voor het connossement.
Ook de charter party bill of lading wordt 
nu behandeld in de UCP. In artikel 25 
wordt duidelijk aangegeven door wie dit 
document ondertekend dient te worden. 
Een apart artikel is in artikel 26 nu ook 
gewijd aan het multimodaal transport- 
document. De aan dit document gestel
de eisen stemmen in grote lijnen over
een met de voorwaarden die gesteld 
worden aan het maritiem document. Een 
verschil is echter dat uit het multimo
daal vervoerdocument niet hoeft te blij
ken dat de goederen aan boord van een 
met name genoemd schip zijn geladen. 
Het document mag aangeven dat de 
goederen zijn verzonden, overgenomen 
of aan boord geladen.
Het luchttransport-, weg-, spoor-, bin
nenvaart- en expeditiedocument en de 
koeriers- en postrecu’s worden in de 
volgende artikelen behandeld.
De nieuwe UCP 500 zijn opgenomen in 
een handig boekwerkje dat besteld kan 
worden bij de ICC in Den Haag 
(tel. 070 - 3836646)
Mr D.M. Andela
EYO Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek & Transport

Mededeling

De eerstvolgende ledenvergadering zal 
worden gehouden op vrijdag 15 april 
1994 te 14.30 uur op een nader te bepa
len plaats. Mr W. van Baren zal bij die 
gelegenheid een voordracht houden 
over luchtvaartongevallen. Nadere ge
gevens volgen.
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