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Op de komende ledenvergadering, te 
houden op vrijdag 18 april a.s. en waar
voor de uitnodiging reeds verzonden is, 
zal mevrouw Mr T.K.van den Heuvel- 
Hacksteiner een voordracht houden over 
het ontwerpverdrag CMNI. Ter voorbe
reiding daarvan volgt hieronder een ver
slag van het IVR-Colloquium dat in ok
tober 1995 plaatsvond.

IVR-COLLOQUIUM

Europaische Binnenschiffahrt Recht- 
liche Harmonisierung Ost-West.

Op 12 en 13 oktober 1995 vond in Rot
terdam onder grote publieke belangstel
ling het eerste IVR-Colloquium aan
gaande de juridische harmonisering van 
de Europese binnenvaart plaats. Onder 
het voorzitterschap van Prof.Dr.Walter 
Müller uit Zwitersland werd aan de 185 
deelnemers uit de Donaulanden, de 
Rijnoeverstaten, België, Tsjechië en het 
Verenigde Koninkrijk een verscheiden
heid aan onderwerpen geboden, die di
rect en indirect betrekking hebben op de 
binnenvaart.
Doel van deze bijeenkomst was een in
ventarisatie van de in de Donaulanden 
en Rijnoeverstaten bestaande regelingen 
en voorschriften om zodoende de ver
schillen en overeenkomsten vast te stel

len en de mogelijkheden van harmonise
ring aan te tonen.

Teneinde dit doel te verwezenlijken 
werden in 4 workshops diverse onder
werpen behandeld, waarbij telkens uit 
de visie van een spreker uit een Donau- 
land resp .Tsjechië en een spreker uit een 
Rijnoeverstaat resp .België en het Vere
nigde Koninkrijk de aktuele situatie 
werd geschetst.
Uit de voordrachten van de sprekers 
waarbij telkens het betreffende Donau- 
regime werd vergeleken met het over
eenkomstige regime op de Rijn en door 
de moderator vooral de nadruk werd ge
legd op de bestaande verschillen, resul
teerde een interessant beeld van de di
verse regelingen, die thans in de ver
schillende landen aan de Donau en aan 
de Rijn van toepassing zijn.
In de afsluitende paneldiscussie werden 
uit de visie van de Donaucommissie, de 
visie van de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart, de visie van de binnen- 
vaartsector en de visie van Internatio
nale organisaties, die een harmonisering 
danwel een unificatie kunnen realiseren, 
de mogelijkheden van een harmonise
ring van de beginselen en regels van de 
binnenvaart gepresenteerd.

Conclusies:
Noodzakelijke harmonisering 
De noodzaak van een harmonisering 
werd op alle terreinen van de Donau- en 
Rijnscheepvaart evident. Voor het reali
seren van een harmonisering is de be
reidheid van alle betrokkenen vereist, 
van wie een aktieve ondersteuning van 
de harmoniseringspogingen wordt ver
wacht.
Deze bereidheid om gezamenlijk mee te 
werken aan het streven naar harmonise
ring en deze uiteindelijk te realiseren is

- zo bleek tijdens het twee dagen duren
de colloquium - bij alle de binnenvaart 
betreffende sectoren duidelijk aanwezig. 
Ter concretisering en realisering van de 
harmonisering zullen de beide toonaan
gevende instituten voor de Europese 
binnenvaart, de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart en de Donaucommis
sie met de geestelijke leiding worden 
belast.

Voortzetting van de harmoniseringspo
gingen
In zijn afsluitende woorden wees Prof. 
Dr. Müller erop dat het einde van het 
colloquium slechts een temporaire on
derbreking van de pogingen tot harmo
nisering betekent. Het startsein is met 
dit eerste colloquium gegeven en de po
gingen zullen worden voortgezet.

De IVR ziet het als haar taak om deze 
harmoniseringspogingen voort te zetten 
en verder te ondersteunen. De deelne
mers aan het colloquium hebben met 
hun aanwezigheid getoond dat er een 
grote behoefte aan wederzijdse toenade
ring bestaat, hetgeen de geïnitiëerde 
werkzaamheden om op het terrein het 
gewenste doel te bereiken legitimeert.

Voordrachten en samenvattingen van al
le vier workshops zijn in een publicatie 
van de IVR verschenen. Bestelling is 
mogelijk bij de IVR 
(tel: 010-411 60 70).

Op 9 en 10 oktober 1997 zal in Boeda
pest het tweede IVR-Colloquium inzake 
harmonisering van de regelgeving 
Donau- en Rijnscheepvaart worden ge
houden.
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Tot slot wordt mededeling gedaan van 
het feit dat thans bij de CCR te 
Straatsburg de behandeling van het ont
werpverdrag CMNI (Convention relati- 
ve au transport international de mar- 
chandises en navigation interieure) is 
begonnen met de beoogde tot stand ko- 
ming van een internationaal verdrag op 
het gebied van het binnenvaartrecht.

Comité Maritime International

Het programma voor de CMI-conferen- 
tie in verband met het 100-jarig bestaan 
en te houden van 9 t/m 13 juni 1997 
werd u reeds eerder toegezonden.

Voor de bij het thans CMI in behande
ling zijnde onderwerpen wordt verwe
zen naar CMI-Newsletter nr.4 - 1996.

Mededelingen

In navolging op de in 1973 verschenen 
bundel “Scheepsraad” zal op vrijdag 19 
september 1997 met de Vereeniging 
“Handelsrecht” een gezamenlijke verga
dering worden gehouden over een aantal 
onderwerpen uit het vervoersrecht. In de 
hierover uit te brengen pre-adviezen zal 
aandacht worden besteed aan zaken zo
als het retentierecht, de overeenkomst 
van gecombineerd vervoer en de lastge
ving.

De reden van deze aandacht ligt in de 
invoering van Boek 8 in 1991 waar het 
een goede gelegenheid leek om de erva
ring van ruim vijf jaar in Boek 8 van het 
BW neergelegde vervoersrecht te evalu
eren.

Nadere mededelingen volgen nog doch 
u kunt thans reeds deze datum daarvoor 
vrij houden.


