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Electronic Data Interchange (EDI) inlei
ding en demonstratie door Ir. J.Schouten 
gevolgd door toelichtingen vanuit juri
disch perspectief door Prof. Mr M.H. 
Claringbould en Prof.Mr G.J.van der 
Ziel.
Inleiding en voordracht gehouden op de 
algemene ledenvergadering van 17 no
vember 1995.

EDI-bericht specificatie

1. Inleiding
EDI staat voor “Electronic Data Inter
change” en is de geautomatiseerde, elec- 
tronische uitwisseling van gestructureer
de en genormeerde berichten tussen com
puters van verschillende organisaties. 
Het is geen interchange/transfer van do
cumenten, zoals cognossementen, vracht
brieven e.d., maar een overdracht van in
formatie zoals die in documenten voor
komt. EDI moet dan ook niet verward 
worden met electronische post (E-mail), 
videotex of on-line verbindingen tussen 
computers. De uitwisselingen kunnen be
stemd zijn voor de handel, maar ook 
voor transport, fysieke distributie en bet
alingen. De overdracht moet op een ge
structureerde manier gebeuren met be
hulp van codes en berichtdelen (segmen
ten) in een voorgeschreven volgorde, zo
dat computers het bericht kunnen lezen. 
Het kenmerk van EDI-verkeer is name
lijk dat bepaalde informatie door een 
computer wordt omgezet in een (stan- 
daard)bericht, dat verzonden wordt door 
een computer, ontvangen en gelezen 
door een andere computer, eventueel au

tomatisch beantwoord door de computer 
en ook kan worden opgeslagen en gear
chiveerd in een computer.

2. Wat is EDI
Al geruime tijd is er sprake van electro
nische gegevensuitwisseling tussen orga
nisaties. Hieraan liggen echter onderlinge 
(bilaterale) afspraken ten grondslag over 
structurering en betekenis van de gege
vens waardoor de uitwisseling van deze 
gegevens beperkt is tot de communicatie 
tussen die twee organisaties. Door alge
mene (internationaal aanvaarde) normen 
toe te passen op de structuur en de bete
kenis van de uit te wisselen gegevens is 
communicatie volgens één methode tus
sen meer organisaties mogelijk.
De afspraken hierover zijn vastgelegd 
binnen de internationale norm EDIFACT 
(ISO 9735). De toepasssing van deze 
norm is per branche (handel, transport, 
banken, etc..) verder uitgebreid. In de 
sector transport en fysieke distributie 
wordt Nederland op internationaal ni
veau o.a. vertegenwoordigd door de 
stichting UTC, die ook bedrijven advi- 
seerd ten behoeve van een juist gebruik 
van de standaard EDIFACT.

3. De EDIFACT structuur
Voor het verzenden van informatie moet 
eerst een verbinding worden opgebouwd, 
waarna in één “interchange” gegevens 
worden uitgewisseld. De verbinding 
wordt vervolgens afgebroken. De gege
vens die zijn uitgewisseld worden ge
structureerd volgens een bepaald bericht 
(factuur, order, transportopdracht) doch 
er kunnen ook meer berichten in een in
terchange zitten zoals een transportboe- 
king of een inslaginstructie. Een bericht 
wordt op zijn beurt voorafgegaan door 
een stuursegment dat informatie bevat 
over het soort bericht (b.v. transportin- 
structie), versie, beheersorganisatie. De

berichten bestaan uit segmenten en seg
menten bevatten de data-elementen die 
de uiteindelijke informatie bevatten.

4. Codelijsten
Er zijn in de loop der tijd nogal wat co
delijsten ontwikkeld door verschillende 
organisaties. Zo bijvoorbeeld de code
lijsten voor internationale handelsafspra
ken, de zogenaamde INCOTERMS on
derhouden door de ICC. Een andere or
ganisatie is de ISO (International Stan
dard Organisation) die zich bezighoudt 
met het standaardiseren van o.a. land- en 
valutacodes.

5. Data-elementen
In het TDED (Trade Data Element 
Directory) staan alle data-elementen be
schreven die binnen de EDIFACT-norm 
worden gebruikt. Ieder data-element 
heeft hier zijn unieke nummer (TAG), 
een naam, een omschrijving, een notatie- 
vorm en een eventueel synoniem. De no
tatie geeft het soort tekens aan en de 
lengte die voor dat data-element wordt 
gebruikt (b.v. “an...3” betekent Alfa nu
meriek met een variabele lente van max. 
3 posities; “N 9” betekent nummeriek 
met een vaste lengte van 9 posities).

6. Segmenten
De segmenten worden beschreven in de 
United Nations Data Segment Directory 
(UDSD).

7. Berichten
Segmenten worden op hun beurt weer 
gegroepeerd tot berichten die de struc
tuur aangeven waarmee de informatie 
tussen de partijen wordt uitgewisseld. 
Alle berichten worden herkend aan de 
hand van zogenaamde stuur- of service- 
segmenten, b.v. het UNH-segment 
(United Nations message Header) en het 
UNT-segment (United Nations message
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Trailer). De berichten worden internatio
naal genormaliseerd en de TDID bevat 
internationaal genormaliseerde berichten, 
de zogenaamde United Nations Standard 
Messages (UNSM’s).

Toelichting
Na deze inleiding en demonstratie volgt 
een toelichting door Prof.Mr M.H. 
Claringbould met verwijzingen naar titel 
13 van Boek 8 BW, de AVC 1983, de 
Algemene Voorwaarden voor Electro- 
nisch Berichtenverkeer (AVEB) en het 
CMR-verdrag. Aandacht wordt daarbij 
besteed aan de functie en bewijskracht 
van de afgegeven vervoersdokumenten 
en de momenten waarop er EDI-berich- 
ten moeten worden gezonden ten bewijze 
van een bepaalde situatie (in ontvangst- 
neming goederen; opmerkingen door 
chauffeurs van de vervoerder over aantal 
e.d.)
Vervolgens belicht Prof.Mr GJ. van der 
Ziel enige aspecten met betrekking tot 
overig vervoer in verband met EDI.

Voor- en nadelen van EDI
Een grote belemmering in de ontwikke
ling van automatische gegevensverwer
king is de grote organisatorische disci
pline die er voor nodig is:
- de berichten zelf moeten zijn gestan

daardiseerd,
- de organisaties die met de berichten 

moeten werken, moeten dikwijls wor
den aangepast (“automatiseren is orga
niseren”)

- als berichten tussen verschillende orga
nisaties worden verzonden moeten 
vaak de organisaties aan elkaar worden 
aangepast,

- verder is een grote mate van technische 
afstemming nodig, met name t.a.v. de 
gebruikte software,

- goedkoop is het door al het boven
staande niet, althans niet in aanvang,

De voordelen komen vooral tot uiting 
wanneer er:
- veel informatie moet worden verwerkt, 

vooral als het standaard informatie is,
- wanneer dat binnen een korte tijd 

moet, en
- wanneer dezelfde informatie meerdere 

malen binnen één organisatie of door 
meerdere organisaties moet worden 
gebruikt.

Praktisch voorbeeld:
In het zeevervoer behoren bij een boe
king de volgende door de afzender te 
verstrekken gegevens:
- afzender - geadresseerde - notify party

- plaats van afscheep en plaats van be
stemming

- specificatie van de goederen
Naderhand voegt de vervoerder aan deze 
gegevens toe:
- naam van het schip
- containernummers, soms zegelnum- 

mers
- vrachtgegevens

Deze gegevens worden vervolgens in de 
laadhaven gebruikt voor het:
- opmaken cognossement
- opmaken manifest

en gedeeltelijk voor:
- versturen factuur
- terminal administratie
- stuwage plan
- douane
- havenautoriteiten (gevaarlijke stoffen!)
- statistiek
- etc.

Inkomend worden deze zelfde gegevens 
uit een electronisch) manifest gebruikt 
voor:

- arrival notice

en gedeeltelijk voor:
- invoice bij freight collect
- terminal administratie + losplan
- douane
- havenautoriteiten
- statistiek
- etc.

De meeste grote containervervoerders en 
de meeste andere betrokkenen in de gro
tere havens zijn reeds wel in staat om de
ze vervoers- informatie electronisch te 
verwerken, maar in de praktijk gebeurt 
dat vaak nog maar in beperkte mate 
doordat onderlinge afstemmingen tussen 
de verschillende organisaties ontbreken.

EDI kan ook dokumenten vervangen, zo
als een interchange, een CMR-vracht- 
brief of een cognossement, tenzij het do
cument constitutief is zoals de CIM- 
spoorwegvrachtbrief. Het gaat om de 
functie van een document, welke functie 
door een samenstel van berichten dient te 
worden vervangen. Het restultaat is dan 
vaak niet een EDI-document maar de be
doeling is dat de inhoud van de berichten 
in het samenstel, de mate van beveiling, 
de identificeerbaarheid van de afzender, 
de volgorde van de berichten e.d. teza
men hetzelfde juridische effect hebben 
als het document. Daarvoor is vaak een 
grondige juridische analyse nodig, b.v. 
met betrekking tot de handtekening, die 
drie verschillende functies kan hebben

n.L,
(1) de identificatie van de afzender
(2) de bevestiging van de correctheid van 

de tekst,
(3) de uitdrukking van een juridische ge

bondenheid aan de inhoud van de 
tekst.

Soms heeft een handtekening slechts één 
van deze functies, soms twee of alledrie. 
De inhoud van een EDI-bericht kan, of 
eigenlijk moet, verschillen al naar gelang 
welke functie bedoeld wordt.
Hier wordt het raakvlak met de kwalifi- 
catieproblematiek bereikt: het EDI-be
richt als rechtshandeling. In de verdere 
ontwikkeling van EDI zal hier nog veel 
aandacht aan moeten worden besteed. De 
huidige standaard EDI-berichten die in 
het transport worden gebruikt, bevatten 
vrij generieke teksten. Logisch, want hoe 
algemener een tekst, voor hoe meer doel
einden deze gebruikt kan worden.
Voor een specifiek juridisch effect kan 
een veel gerichtere tekst nodig zijn. 
Dikwijls echter worden EDI-berichten in 
een gesloten circuit gebruikt, d.w.z. al of 
niet met tussenkomst van een mailbox- 
organisatie nemen slechts een van te vo
ren bekend zijnd aantal participanten 
deel aan het berichtenverkeer. Normaliter 
bestaat er dan een overeenkomst tussen 
deze deelnemers. In deze overeenkomst 
kunnen dan afspraken worden gemaakt 
over de juridische qualificaties van de 
verschillende berichten die de deelne
mers beogen uit te wisselen.

De CMR-vrachtbrief
De CMR-vrachtbrief wordt in drie exem
plaren opgemaakt en getekend door af
zender en vervoerder. Het eerste exem
plaar blijft bij de afzender, de beide an
dere reizen met de goederen mee en bij 
aflevering van de goederen worden twee 
exemplaren behouden door de geadres
seerde die het derde exemplaar (het ver- 
voers-exemplaar) aftekent voor ont
vangst van de goederen.
De functie van de CMR-vrachtbrief is 
die van een drager van gegevens mede 
ter kennisneming door de geadresseerde; 
de handtekeningen van de afzender en de 
vervoerder symboliseren de correctheid 
van de door hen verstrekte gegevens en 
tevens de gebondenheid aan de overeen
komst tot internationaal wegvervoer zo
als die prima facie uit het document 
blijkt. Verder symboliseert de handteke
ning van de vervoerder de ontvangstbe
vestiging van de goederen op het ver
zendadres en de handtekening van de ge
adresseerde de aflevering van de goede
ren ter bestemming.
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In de EDI-wereld zou een CMR-vracht- 
brief er als volgt uit moeten zien:
1. Een bericht met de door de afzender te 

leveren CMR-gegevens:

Afzender Vervoerder
Geadresseerde

2. Na ontvangstneming van de lading:
- een bericht met de door de vervoer

der te leveren CMR gegevens
- plus een bevestiging van de ont

vangst van de lading
- plus een akkoord met de transport- 

opdracht:

Vervoerder Afzender
Geadresseerde

3. Na aflevering van de lading aan de ge
adresseerde:
- een bericht met een bevestiging van 

ontvangst.
Geadresseerde Vervoerder

Drie berichten dus, eventueel nog opge
splitst in deelberichten, die tezamen de 
functie van een CMR-vrachtbrief kunnen 
ovememen.
Er is evenwel een complicatie.
De afzender heeft het recht de vervoerder 
onderweg instructies te geven, tenzij hij 
zijn exemplaar van de CMR-vrachtbrief 
(het eerste exemplaar) aan de geadres
seerde heeft gegeven. In het geval dat zo
danige instructies worden gegeven moet 
de afzender, resp. de geadresseerde dit 
eerste exemplaar tonen en de instructies 
erop aantekenen.
Met andere woorden: het eerste exem
plaar van de CMR-vrachtbrief is niet al
leen gegevensdrager, maar heeft ook een 
symboolfunctie: het identificeert degene 
die een instructie mag geven.
In een volledig CMR-EDI draaiboek 
zouden er dus nog twee berichten moeten 
komen, alleen te gebruiken in geval van 
behoefte:
4. Een bericht inhoudende de overdracht 

van het instructierecht:
Afzender Geadresseerde

Vervoerder

5. Een bericht ter bevestiging van ont
vangst van (4):
Vervoerder Geadresseerde

Het Cognossement
Ook voor een cognossement is het moge
lijk een set van berichten te maken die de 
functies van een cognossement kunnen 
ovememen.
Zoals bekend zijn de functies drieërlei:
- Ontvangstbewijs
- Bewijs van het vervoerscontract

- Waardepapier (eigendomsoverdracht, 
zekerheidsfunctie)

Met name door de waardepapierfunctie 
van het cognossement ontstaat er een ex
tra complicatie.
Bij de CMR-vrachtbrief heeft de sym
boolfunctie van het document (het eerste 
exemplaar) slechts effect binnen de ver- 
voersdriehoek afzender-vervoerder-ge- 
adresseerde, uitsluitend binnen het ver
voersrecht dus.
Bij een cognossement ligt dat anders. 
Daar is de houder van een cognossement 
vervoersrechtelijk in een dermate sterke 
positie dat ook buiten het vervoersrecht 
die positie waarde gekregen heeft.
Aannemende dat het cognossement blan
co geëndosseerd is, is de houder van zo’n 
document bij uitsluiting van ieder ander 
gerechtigd:
- tijdens de reis de vervoerder nadere in

structies te geven, b.v. de bestemming 
van de goederen te wijzigen of een be
paald persoon als ontvanger aan te wij
zen, en

- bij aankomst van het schip in de be
stemmingshaven uitlevering van de 
goederen te verkrijgen.

Voor de uitoefening van het instructie
recht moet de houder alle exemplaren 
van een cognossement in zijn bezit heb
ben.
Voor de in ontvangstname van de goede
ren in de bestemmingshaven is één exem
plaar zelfs voldoende.
Deze sterke vervoersrechtelijke positie 
van de cognossementshouder heeft ertoe 
geleid dat,

- indien hij vóór de aflevering van de 
goederen door de vervoerder de eigen
dom van de goederen wil overdragen, 
hij slechts het cognossement behoeft te 
overhandigen om de nieuwe houder ei
genaar van de daarin vermelde goede
ren te maken, en

- indien hij vóór de aflevering van de 
goederen door de vervoerder een pand
recht overeengekomen is met een 
bank, hij slechts het cognossement (al
le exemplaren) hoeft te overhandigen 
om de bank de beschikkingsmacht 
over de goederen te geven die nodig is 
voor de geldigheid van het pandrecht.

Met andere woorden: doordat het cog
nossement ook buiten het vervoer een 
functie vervult, moet niet alleen binnen 
de vervoersrechtelijke relatie - afzender, 
houder(s), vervoerder, ontvanger - geëdi- 
ficeerd worden, maar ook buiten de rela
tie, en dat noodzakelijkerwijs in onder
linge afstemming.

Een longa manu eigendomsoverdracht 
kan op zich heel goed electronisch. Een 
mogelijk berichtenset zou kunnen zijn:
1. Bericht met aanbod tot eigendoms

overdracht van de vervoerde goederen: 
Verkoper Koper

2. Bericht met acceptatie van dit aanbod 
tot eigendomsoverdracht:
Koper Verkoper

3. Bericht met notificatie van de eigen
domsoverdracht van de vervoerder 
goederen:
Verkoper Vervoerder

4. Bericht met bevestiging van (3) en de
verklaring dat de goederen zullen wor
den gehouden voor de koper: 
Vervoerder Verkoper

Koper

Bovenstaande “zakenrechtelijke” berich
tenset moet worden afgestemd op de ver
voersrechtelijke, of kan er wellicht zelfs 
mee worden gesynchroniseerd. Immers, 
wanneer de vervoersrechtelijke rechten 
uit een cognossement worden overgedra
gen kan men zich een overeenkomstige 
berichtenset voorstellen:

A Bericht waarin aangegeven wordt dat 
de afzender zijn rechten uit de ver- 
voersovereenkomst wenst over te dra
gen aan een nieuwe rechthebbende: 
Afzender Vervoerder

B Bericht met de bevestiging van (A): 
Vervoerder Afzender

C Bericht met de inhoudelijke gegevens 
uit het vervoerscontract plus de beves
tiging van (A):
Vervoerder "> Nieuwe rechthebbende

D Bericht met de acceptatie van de in
houdelijke gegevens uit het vervoers
contract:
Nieuwe rechthebbende Vervoerder

Men kan zich voorstellen dat in een elec- 
tronische wereld de praktijk de bovenge
noemde berichten (3) en (A) gaat combi
neren, evenals de berichten (4) met re
spectievelijk (B) en (C).

Er is nog een tweede aspect waar de 
eventuele gebruikers van een electro
nisch cognossement aan zullen moeten 
wennen, n.1. aan de juridisch minder pas
sieve rol van de vervoerder dan bij het 
papieren systeem (het woord juridisch is 
onderstreept omdat het practische ver
schil veel minder zal zijn).

Wanneer nu een papieren cognossement 
geëndosseerd wordt, gebeurt dat buiten
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het gezichtsveld van de vervoerder. 
Normaliter weet hij niet wie tijdens de 
reis de gerechtigden tot de goederen zijn, 
terwijl dat bij een blanco geëndosseerd 
cognossement ook voor de opvolgende 
houders niet uit het document zelf is op 
te maken. M.a.w. de vervoerder houdt 
tijdens de reis de goederen voor een ano
niem persoon.
Dat wordt in een electronisch wereld an
ders: de cessie van de rechten uit het cog
nossement, evenals de eigendomsover
dracht longa manu moeten noodzakelij
kerwijs aan de vervoerder worden geno
tificeerd om geldig gedaan te kunnen 
worden. De anonimiteit is dus weg, het
geen door sommigen als een bezwaar 
wordt gezien.
(Overigens, voor vervoerders lijkt dat 
een voordeel. Indien hij zich tijdens de 
reis of aan het einde daarvan tot de la- 
dingbelanghebbende wil wenden kan hij 
deze gemakkelijk electronisch traceren)
Men mag verwachten dat bij de uitwer
king van een electronisch systeem bo
vengenoemd bezwaar practisch kan wor
den opgevangen. De vervoerder zal na
melijk de juridische aktieve rol in het ge
heel van berichten omtrent overdrachten 
tijdens de reis uitbesteden aan een derde. 
Gedacht wordt daarbij aan een soort re
gister die de cognossementsgegevens 
voor de vervoerder bewaart en ook na
mens hem de noodzakelijke berichtge
ving verzorgt. De facto zal een vervoer
der er waarschijnlijk geheel buiten blij
ven.
Maar juridisch moet zo’n register (mede) 
de agent van de vervoerder zijn. Het is 
een vraag van het van toepassing zijnde 
vertegenwoordigingsrecht of de agent 
(het register) informatie aan zijn princi
paal (de vervoerder) mag weigeren, wan
neer de agent deze informatie heeft ver
kregen in het kader van zijn werkzaam
heden ten behoeve van zijn principaal.

De huidige praktijk van EDI in het 
transport
Er wordt al redelijk veel electronisch ge
communiceerd binnen één organisatie, 
b.v. de zeevervoerders die één electroni- 
sche dataverzameling gebruikt voor 
meerdere interne doelen zoals een elec
tronisch manifest en een electronisch 
stuwplan.
Verder wordt er in toenemende mate door 
vervoerder electronisch gecommuniceerd 
met één andere organisatie, b.v. zeever
voerder met de terminal, zeevervoerder 
met de douane. Bilateraal dus.

Wat op dit moment vrijwel nog niet ge
beurt, is electronische communicatie tus
sen drie betrokken organisaties, b.v. af- 
zender-vervoerder-ontvanger in het weg
vervoer.
Klaarblijkelijk zijn de organisatorische- 
en de afstemmingsproblemen nog te 
groot, of is de schaal of de tijdsklem nog 
niet groot genoeg.
Het vervangen van documenten door 
electronische berichtgeving gebeurt in de 
praktijk dan ook nog niet. De electroni
sche communicatie blijft beperkt tot die 
tussen afzender en vervoerder. Het verst 
is men in het wegvervoer waar een ex
presse vervoerder experimenteert met 
een systeem waarin de ontvanger bij af
levering van de goederen zijn handteke
ning kan zetten op een computerscherm- 
pje dat een chauffeur bij zich heeft.

Tot slot nog vermelding van enige com
missies ten behoeve van de EDI-toe- 
komst

UN-Economic Commission for Europe. 
Deze werkt aan de wereldwijde standaar
disatie van het berichtenverkeer. Een be
hoorlijk aantal transportberichten zijn 
reeds gestandaardiseerd, evenals een zg. 
interchange agreement.
Europese Commissie. Deze heeft vrij 
royaal geld beschikbaar gesteld voor di
verse studieprogramma’s op het gebied 
van EDI in het algemeen. Eén van de re
sultaten van deze studie is het Bolero 
Project. In dit kader is een berichtenset 
ontwikkeld voor een electronisch cog
nossement. Een eerste pilot oefening is 
dit j aar met succes voltooid en de organi
satie werkt nu aan een commerciële op
zet. Het Bolero project is mede geba
seerd op de juridische basis gelegd door:
Het Comité Maritime International. Het 
CMI heeft regels gepubliceerd voor de 
electronische overdracht van rechten on
der een cognossement, zich daarbij be
perkend tot de vervoersrechtelijke aspec
ten. Dat laatste doet uitdrukkelijk niet:
De Internationale Chamber of Commer- 
ce. De Incoterms laten uitdrukkelijk de 
mogelijkheid van electronische eigen
domsoverdracht open. Verder is het ICC 
dit jaar gestart met een project onder de 
naam E-100 met de heel ambitieuze 
doelstellng “to re-engineer the interna
tional trade”. D.w.z. er moeten patronen 
ontwikkeld worden waarlangs de handel 
zich door middel van electronische be
richtgeving kan afspelen. De internatio
nale wetgevende onderbouw zal daarbij 
moeten komen van:

UNCITRAL, de VN-organisatie voor 
handelsrecht. Deze zal volgend jaar een 
modelwet publiceren waarin bepalingen 
voorkomen m.b.t. de bewijskracht van 
EDI-berichten, wanneer een EDI-bericht 
als origineel mag worden beschouwd, 
aan welke vereisten een EDI-bericht 
moet voldoen indien een handtekening of 
een schriftelijke akte wordt vereist en 
meer van dergelijke nuttige bepalingen. 
Ook heeft UNCITRAL te kennen gege
ven mee te willen denken over interna
tionale wetgeving voor electronische ver
voersdocumenten.
Voorts wordt veel research gedaan zowel 
op commerciëel als op wetenschappelijk 
gebied met betrekking tot electronische 
communicatietechniek, encryptie, etc. De 
echte doorbraak van EDI in het transport 
moet echter nog komen. De eerste vijfja
ren zal er nog geen sprake van zijn, doch 
mogelijk wel over 10, 15 of 20 jaar.

Mededelingen:
De volgende algemene ledenvergadering 
zal worden gehouden op vrijdag 26 april 
1996 te 14.30 uur op een nader aan te ge
ven plaats in Rotterdam. Verdere mede
delingen dienaangaande volgen.
De Stichting Vervoeradres zal op dins
dag 26 maart 1996 wederom een voor- 
lichtingsmiddag houden over het CMR- 
verdrag in de praktijk.
Onder voorzittersschap van Mr B. 
Wachter zal Prof.Mr K.F. Haak de on
derwerpen gecombineerd vervoer (of in- 
termodaalvervoer?) alsmede aansprake
lijkheid voor diefstal, laden, lossen en 
stuwage, hulppersoon, aflevering alsme
de schadevergoeding, de berekening 
daarvan, de limieten en de gevolgschade 
bespreken, waarna Prof.Mr M.H. 
Claringbould een voordracht zal houden 
over de toepasselijkheid van de AVC 
1983 bij het CMR-vervoer, de vraag wie 
claimgerechtigd is, het retentie- en pand
recht, remboursement, trucking en sleep- 
vervoer.
Nadere mededelingen volgen.
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