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Mededeling

In Memoriam Prof. Mr J.C. Schultsz

Tot verslagenheid van al zijn leden is 
aan het Bestuur ontvallen Prof. Mr J.C. 
Schultsz, die sedert 18 november 1967 
zitting in het Bestuur had en met ingang 
van 1 april 1975 voorzitter is geweest.
In beide hoedanigheden heeft hij veel en 
belangrijk werk voor de vereniging ver
richt. Daarnaast is door hem als “mem- 
bre titulaire” en Vice-President van het 
Comité Maritime International de stem 
van de vereniging ook in die internatio
nale kring jarenlang gehoord.
De bestuursleden zullen zich Mr Schultsz 
met genegenheid en respect blijven her
inneren.

Privaatrechtelijke aspecten van de 
sleep- en duwvaart (vervolg)
Het eerste deel verscheen in Medede
lingenblad nr. 12 (februari 1994)

Buitenlands recht

Het is zinvol na te gaan wat in de ons 
omringende landen op dit punt geldend 
recht is.

Engeland
Voor het bepalen van de inhoud van de 
sleepovereenkomst is van belang of de 
sleepbootondernemer is aan te merken

als “common carrier”, hetgeen verband 
houdt met het feit dat op de “common 
carrier” een verdergaande aansprakelijk
heid rust dan wanneer hij niet als zoda
nig kan worden aangemerkt. Volgens 
Carver, Carriage by Sea, Volume I, 13th 
ed., by Raoul Colinvaux, London 1982, 
blz. 6, is die vraag moeilijk te beant
woorden. Hij definieert een “common 
carrier” als een persoon “who is enga- 
ged in the trade of carrying goods as a 
regular business, and who holds himself 
out as ready to carry for any who may 
wish to employ him”. Noch de Engelse 
rechter, noch die uit de landen van de 
Commonwealth, hebben de sleepboot
ondernemer ooit als “common carrier” 
met betrekking tot het gesleepte schip 
aansprakelijk gehouden: “it would be 
difficult to describe a tug acting in this 
sense as a “carrier”. Jonathan S. Lux, 
Towage conditions and fundamental 
breach, Lloyd’s Maritime and Commer
cial Quarterly, May 1979, blz. 148, meent 
dan ook dat het algemene contracten
recht van toepassing is: “English law re- 
lating to towage contracts .. is not sub
ject to any special mies. In the absence 
of any specific statutory provisions, it is 
the general law of contract which is to 
be applied.”

Duitsland

In het Duitse recht is noch de sleepover
eenkomst noch de duwovereenkomst 
benoemd. Wat het zeerecht betreft kan 
het volgens de belangrijkste schrijvers 
bij een sleepovereenkomst in de eerste 
plaats gaan om een zogenaamd “Fracht- 
vertrag”, waarop het zeerecht van toe
passing is indien de sleepreis over open

zee voert. Dat doet zich voor wanneer 
de sleepboot ingevolge die overeen
komst zowel de leiding als de feitelijke 
macht over de sleep heeft. Daarbij valt 
te denken aan het geval waarin het sleep- 
schip onbemand is of wanneer het van
wege de sleepboot van een bemanning 
is voorzien. De sleepovereenkomst kan 
ook als “Werkvertrag” worden aange
merkt. Schaps-Abraham meent dat van 
een dergelijke benoemde overeenkomst 
sprake is wanneer de sleepboot “es über- 
nommen hat, gegen Entgelt ein Schiff 
nach einem bestimmten Platz oder Hafen 
oder ein bestimmtes Stück zu schlep- 
pen.”
Een “Dienstvertrag” doet zich volgens 
Schaps-Abraham alleen voor indien de 
sleepovereenkomst betreft het verhalen 
van een zeeschip “mit mitlaufender 
Maschine unter Assistenz eines oder 
mehrere Schlepper”. In dat geval bemst 
de nautische leiding bij het geassisteer
de schip. Tenslotte wordt ook de moge
lijkheid van een huurovereenkomst niet 
uitgesloten, zij het dat daarvoor volgens 
Schaps-Abraham nodig is dat de zorg 
voor de sleepboot bij dewederpartij mst.

België

Uit de literatuur blijkt dat het kan gaan 
om (1) een “contrat de transport” (al dan 
niet tevens een bevrachtingsovereen- 
komst), (2) een “contrat de louage d”ou- 
vrage” (aanneming van werk) of (3) een 
“contrat de louage de service” (het ver
richten van enkele diensten). De exacte 
kwalificatie hangt af van de feitelijke 
omstandigheden. Voor het zeerecht valt 
voorts nog te wijzen op een recente bij
drage van J. Blockx en L. Delwaide in 
het Tijdschrift voor Belgisch Handels
recht. Zij stellen dat het sleepcontract 
zich kan voordoen ofwel als een verhu
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ring van werken, ofwel als een overeen
komst waarbij de sleepboot de beweeg
kracht en het boordpersoneel van zijn 
vaartuig ter beschikking stelt van het 
zeeschip, waarbij de sleepboot onder het 
toezicht komt te staan van het gesleepte 
zeeschip.

Frankrijk

De meest uitvoerige en gedetailleerde 
beschrijving van de sleepovereenkomst 
in het Franse zeerecht is te vinden bij 
Rodière. Onderscheiden worden “ma
noeuvres dans les ports” en “les remor- 
quages de mer”. In het eerste geval on
dersteunt de sleepboot de eigen ma
noeuvres van het geassisteerde schip; in 
het tweede geval gaat het om het trans
port van “dode objecten”.
Naast dit feitelijk onderscheid staat het 
juridische. Rodière noemt een viertal 
mogelijkheden: “contrat de transport”, 
“contrat de louage de services”, “contrat 
de louage d”ouvrage” en het “contrat 
d”affrètement”. Het “contrat de trans
port” zou alleen op het slepen van dode 
schepen betrekking kunnen hebben en 
niet op de havensleepdienst, omdat in 
dat geval het gesleepte object niet pas
sief is. Slepen in zijn algemeenheid te 
beschouwen als vervoer is dus niet mo
gelijk. Volgens Rodière ontmoet de op
vatting dat desleepovereenkomst te be
schouwen is als een “contrat de louage 
de services” een fundamenteel bezwaar: 
het verrichten van enkele diensten ziet 
op “un travail manuel ou intellectuel” 
en niet op het verrichten van diensten 
met een sleepboot. Het “contrat de lou
age d”ouvrage” zou slechts op enkele 
bijzondere sleepovereenkomsten van 
toepassing zijn. Het “contrat d”affrète- 
ment” mist in dit opzicht zelfstandige 
betekenis. Volgens Rodière is één alge
mene kwalificatie niet mogelijk en dient 
beslissend te zijn de inhoud van de des
betreffende overeenkomst. In de meer 
recente literatuur lijkt de discussie zich 
te beperken tot het “contrat de trans
port” en het “contrat de louage de servi
ces”.

Internationaal privaatrecht

Het ligt nu voor de hand om eens na te 
gaan wat bijvoorbeeld de Belgische 
rechter zal doen met een overeenkomst 
tussen een Nederlander en een Belg die 
de Nederlander verplicht om in België 
met behulp van een sleepboot bepaalde 
pontons met daarop een bemanning van 
A naar B te verplaatsen. De overeen
komst bevat geen rechtskeuze. De Belg 
stelt in België een op de overeenkomst 
gebaseerde vordering in tegen de Neder
lander wegens in België toegebrachte

schade aan één van de pontons.
Van toepassing is het EEG-Verdrag in
zake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst, Rome 
19 juni 1980. Dit verdrag kent in art. 3 
als uitgangspunt dat bepalend is de door 
partijen gemaakte rechtskeuze.
Ontbreekt die keuze, dan, zo zegt art. 4 
lid 1, wordt de overeenkomst beheerst 
door het recht van het land waarmee zij 
het nauwst is verbonden. Zij wordt ver
moed, zo zegt art. 4 lid 2, het nauwst 
verbonden te zijn met het land van de 
partij die de kenmerkende prestatie 
moet verrichten. Toepassing van deze 
regels door de Belgische rechter zou tot 
toepassing van Nederlands recht moeten 
leiden, omdat het land van de kenmer
kende prestant Nederland is.
Er zit echter een adder onder het gras. 
Art. 4 lid 4 bepaalümmers dat het zo
juist genoemde vermoeden - het nauwst 
verbonden met het land van de karakte
ristieke prestant - niet geldt voor de 
overeenkomst tot vervoer van goederen. 
In dat geval geldt het recht van het land 
van de vervoerder, indien dat land of te
vens het land is van inlading of lossing 
of tevens het land van de hoofdvestiging 
van de verzender is. Doet geen van 
beide situaties zich voor dan geld^het 
recht van het land waarmee de overeen
komst het nauwst verbonden is: art. 4 
lid 1.
Daar nu doet zich een probleem voor 
omdat, zoals we zojuist zagen, tussen de 
aan de orde gestelde buitenlandse 
rechtsstelsels, verre van eenduidigheid 
bestaat over de vraag of en zoja onder 
welke omstandigheden de sleepovereen
komst nu wèl of geen vervoerovereen- 
komst is.
Zou de Belgische rechter in ons voor
beeld bij de uitleg van het begrip over
eenkomst tot vervoer van goederen zijn 
nationale recht volgen, dan zal hij ver
moedelijk tot ontkennende beantwoor
ding moeten komen, terwijl de Neder
landse rechter een bevestigend antwoord 
moet geven. Aan de in artikel 18 van het 
verdrag geuite wenselijkheid om bij de 
uitleg van het verdrag eenheid te berei
ken, zal derhalve niet eenvoudig zijn te 
voldoen. Bij die eenvormige interpreta
tie zal ongetwijfeld een rol spelen dat 
over inlading en lossing wordt gespro
ken, hetgeen bij de sleepovereenkomst 
niet aan de orde is. Ook zal daarbij een 
rol spelen of het goed nu wèl of niet in 
de macht van de vervoerder is gekomen. 
Discussiepunten die in Nederland geen 
rol meer spelen, doch bij internationale 
verhoudingen zonder rechtskeuze nog 
steeds actueel zullen zijn.

Mededeling:

De jaarvergadering zal worden gehouden 
op vrijdag 16 december 1994 te 14.30 
uur op een nader aan te geven plaats in 
Amsterdam.
Verdere mededelingen dienaangaande 
volgen.
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