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1. de Schepenwet en de Uitvoe
ringsbesluiten

Na inleidende bepalingen zijn in 
hoofdstuk II van de Schepenwet de 
maatregelen ter voorkoming van 
scheepsrampen geregeld, onderver
deeld in veiligheidsvoorschriften, toe
zicht en beroep. De veiligheidsvoor
schriften zijn nader geregeld in het 
Schepenbesluit 1965. Daarin worden 
onder meer specifieke regels gegeven 
voor de certificaten, de toestand van 
scheepsrompen en werktuigen, de uit
rusting en de bemanning. Krachtens

delegatie heeft ook het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie in de Bekendma
kingen aan de Scheepvaart een groot 
aantal veiligheidsvoorschriften vastge
steld. Wat het toezicht betreft bepaalt 
de Schepenwet dat -kort gezegd- alle 
Nederlandse zeeschepen aan een 
voortdurend toezicht van Regerings
wege zijn onderworpen. Dit toezicht 
wordt uitgeoefend door de Scheep
vaartinspectie. Ambtenaren van die in
spectie hebben, indien een schip naar 
hun mening niet voldoet aan de (veilig- 
heids)voorschriften, het recht dit schip 
aan te houden. Tegen hun beslissingen 
staat beroep open op de voorzitter van 
de Raad.
Hoofdstuk III van de Schepenwet 
heeft betrekking op de Raad voor de 
Scheepvaart en de Commissie van on
derzoek in de Nederlandse Antillen. 
Haar taak met betrekking tot schepen 
varende met een zeebrief van de Neder
landse Antillen, is soortgelijk aan die 
van de Raad voor de Scheepvaart, al
leen heeft de Commissie niet de be
voegdheid tuchtrechtelijke maatrege
len op te leggen. Komt de Commissie 
bij haar onderzoek tot de conclusie dat 
er aanleiding bestaat tot het nemen van 
een tuchtrechtelijke maatregel, dan 
verwijst zij de zaak naar de Raad voor 
de Scheepvaart. Deze Commissie laat 
ik verder buiten beschouwing. 
Hoofdstuk IV regelt het onderzoek 
naar scheepsrampen. In paragraaf 3 ga 
ik daar nader op in.
De mede in hoofdstuk V geregelde 
(tuchtrechtelijke) maatregelen vermeld 
ik in paragraaf 2.4.
Tenslotte houdt de Schepenwet voor 
de slotbepalingen in hoofdstuk VII, in 
hoofdstuk VI een regeling in van de 
straffen die door de strafrechter kun
nen worden opgelegd bij handelen in 
strijd met de Schepenwet.

2. De Raad voor de Scheepvaart

2.1. Samenstelling
De Raad bestaat uit een voorzitter en 
twee gewone leden. De voorzitter moet 
jurist zijn, de twee gewone leden zijn 
een (oud) zee-officier en een (oud) ka
pitein ter koopvaardij. Het is sinds vele 
jaren gebruik dat de voorzitter en zijn 
plaatsvervangers leden van de Rech
terlijke macht zijn. Voorts behoort tot 
de Raad een groot aantal buitengewo
ne leden, waaronder (oud) reders en 
kapiteins van de grote en kleine vaart 
en van de zeevisserij en andere specia
listen. Voorts worden de nodige plaats
vervangers benoemd.
Aan de Raad zijn een secretaris en een 
plaatsvervangend secretaris verbon
den. Zij dienen evenals de (plaatsver
vangende) voorzitters jurist te zijn. De 
leden van de Raad worden door de 
Kroon voor vier jaar benoemd; zij kun
nen worden herbenoemd.

2.2. Taak

De belangrijkste taak van de Raad is 
het onderzoeken van scheepsrampen. 
In paragraaf 3 ga ik daar nader op in. 
De Raad kan al dan niet naar aanlei
ding van een (voorlopig) onderzoek 
van een scheepsramp de maatregelen 
nemen zoals uiteengezet in paragraaf 
2.4.
Van groot belang is de lering die uit de 
onderzoeken van scheepsrampen door 
de Raad kan worden getrokken, als
mede de aanbevelingen die in de uit
spraken worden opgenomen.

2.3. De procedure

De gang van zaken bij het onderzoek 
van scheepsrampen door de Raad is 
geregeld in de Schepenwet en het K.B.
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van 17 december 1932, no 621, nadien 
gewijzigd. De zittingen zijn openbaar 
en de uitspraak, die een overzicht moet 
bevatten van de gang van zaken van 
het gehouden onderzoek, wordt in het 
openbaar gedaan. De uitspraken wor
den gepubliceerd in Bijvoegsels van de 
Nederlandse Staatscourant; veel rede
rijen en zeevaartscholen zijn hierop 
geabonneerd.
Voor de procedures inzake ongeschikt- 
verklaringen en de onderzoeken naar 
aanleiding van een klacht gelden bij
zondere regelingen.

2.4. De (tuchtrechtelijke) maat
regelen
De Raad kan aan Nederlands gediplo
meerde bemanningsleden een tucht
rechtelijke maatregel opleggen, indien 
de Raad bij het onderzoek van een 
scheepsramp tot de overtuiging komt, 
dat deze aan hun schuld is te wijten. De 
maatregelen bestaan uit het uitspreken 
van een berisping of ontneming van de 
bevoegdheid om gedurende een be
paalde tijd, twee jaar niet te boven 
gaande, op een zeeschip dienst te doen. 
Deze maatregelen kan de Raad ook 
opleggen aan een kapitein, indien de 
Raad naar aanleiding van een klacht 
van een belanghebbende van oordeel is 
dat hij zich ten opzichte van hem heeft 
misdragen.
Tenslotte kan de Raad in uitzonderlij
ke gevallen waarin van een scheeps
ramp geen sprake is, gediplomeerde 
bemanningsleden ongeschikt verkla
ren om hun beroepsplichten te vervul
len.

3. Het in de Schepenwet geregel
de onderzoek naar ongevallen
De Schepenwet definieert bepaalde 
voorvallen als scheepsrampen. Onder 
scheepsramp wordt verstaan een voor
val overkomen aan een schip, tengevol
ge waarvan schade van betekenis aan 
dat of een ander schip of zijn lading is 
overkomen, dan wel letsel aan n of 
meer opvarenden. Onder een scheeps
ramp wordt ook begrepen elk voorval 
waaruit, zakelijk weergegeven, lering 
valt te trekken.
Het onderzoek heeft -kort gezegd- be
trekking op Nederlandse zeeschepen, 
overal ter wereld. Het kan echter ook 
betrekking hebben op zeeschepen van 
vreemde nationaliteit, indien de 
scheepsramp heeft plaatsgehad op of 
in de nabijheid van de Nederlandse 
kust of in de Nederlandse zeegaten en 
havens met hun toegangen naar zee. 
Bij deze onderzoeken gaat het om de le
ring die uit het onderzoek te trekken is. 
De Schepenwet houdt bepalingen in 
die ten doel hebben te bevorderen dat 
de Scheepvaartinspectie van iedere 
scheepsramp op de hoogte wordt ge
steld en regelt de aan de ambtenaren

van de Scheepvaartinspectie toeko
mende bevoegdheden noodzakelijk om 
een onderzoek in te stellen.
Het onderzoek naar een scheepsramp 
bestaat uit een voorlopig onderzoek 
door de Scheepvaartinspectie, zonodig 
gevolgd door een onderzoek door de 
Raad.
De Scheepvaartinspectie is verplicht 
aan iedere scheepsramp een voorlopig 
onderzoek te wijden.
Na afsluiting van het voorlopig onder
zoek door de Scheepvaartinspectie 
moet het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie de uitkomsten daarvan zo spoe
dig mogelijk mededelen aan de voorzit
ter van de Raad, vergezeld van zijn 
voorstel al dan niet een onderzoek 
door de Raad te doen instellen.
Over dat voorstel beslist een commissie 
uit de Raad, in de praktijk bestaande 
uit de voorzitter en de twee gewone le
den. Besluit de commissie tot onder
zoek dan wijst zij tevens aan of, en zo 
ja, wie als betrokkene moet worden 
aangemerkt en wie als getuige en des
kundige moeten worden opgeroepen. 
Een betrokkene is iemand aan wie een 
tuchtrechtelijke maatregel kan worden 
opgelegd, indien de scheepsramp aan 
zijn schuld is te wijten. Bij een onder
zoek dat uitsluitend ter lering wordt ge
daan, worden alleen getuigen en of des
kundigen opgeroepen.

4. Enige opmerkingen over (de 
gang van zaken bij) de Raad 
voor de Scheepvaart
In de voorgaande paragrafen is in gro
te lijnen aangegeven waar het onder
zoek van scheepsrampen in de Wet is 
geregeld, wie dat onderzoek doet, hoe 
dat is geregeld, en op welke schepen het 
onderzoek betrekking heeft.
Slechts bij grote uitzondering verschij
nen opgeroepen betrokkenen, getuigen 
en deskundigen niet ter zitting. Dit is 
mede te danken aan de secretaris, die er 
voor zorgt dat de veelal zeevarenden 
worden opgeroepen tegen een datum 
waarop zij beschikbaar zijn.
Bij de samenstelling van de Raad voor 
een zitting wordt er nauwkeurig op ge
let dat -naast de (plaatsvervangend) 
voorzitter en de twee gewone leden- n 
of meer buitengewone leden met speci
fieke deskundigheid op het te behande
len gebied deel van de Raad uitmaken 
en dat naast de betrokkenen de nodige 
getuigen en deskundigen worden opge
roepen en zonodig aanvullende stuk
ken tijdig worden opgevraagd. 
Betrokkenen kunnen opgeven wie zij 
als getuigen willen doen horen; zij heb
ben, evenals hun raadslieden, het recht 
vragen aan getuigen en deskundigen te 
stellen.
Regel is dat na de voorzitter de leden 
van de Raad vragen stellen aan betrok
kenen, getuigen en deskundigen. De 
specifieke deskundigheid van de leden

van de Raad garandeert dat alle rele
vante aspecten van de zaak aan de orde 
komen. Ook het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie heeft het recht vragen 
aan betrokkenen, getuigen en deskun
digen te stellen.
Van het horen van betrokkenen, getui
gen en deskundigen maakt de secreta
ris proces-verbaal op dat zij ter zitting 
ondertekenen.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspec
tie maakt vervolgens zijn standpunt 
bekend en dient de Raad van advies 
met betrekking tot eventueel te nemen 
tuchtrechtelijke maatregelen.
De raadsman van betrokkene en be
trokkene wordt het recht gelaten het 
laatst te spreken.
Ik meen te mogen zeggen dat de Raad 
zich bij zijn onderzoek onafhankelijk 
en objectief opstelt en in zijn uitspra
ken uitvoerig de scheepsramp analy
seert en gemotiveerd haar oordeel 
daarover geeft.
Vermoedelijk omdat zowel de voorzit
ter, de leden van de Raad en het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie enerzijds, 
als de betrokkenen en getuigen dezelf
de (zeemans)taal spreken, stellen deze 
laatsten zich in het algemeen coperatief 
op. Dit laatste en het met grote terug
houdendheid opleggen van tuchtrech
telijke maatregelen, komt de kwaliteit 
van het onderzoek ten goede.
De Raad heeft de bevoegdheid bij 
schuld aan een scheepsramp een tucht
rechtelijke maatregel op te leggen. De 
Raad hecht aan deze bevoegdheid. Dat 
neemt niet weg dat de Raad de uit zijn 
uitspraken blijkende lering van wezen
lijk belang acht en bij de behandeling 
en beslissing van een zaak mede be
schouwt of, en zo ja, welke lering is te 
trekken.
Een punt van kritiek op de Raad is dat 
deze de enige feitelijke instantie is en 
geen beroep tegen zijn uitspraken 
openstaat. Indien nodig kan echter al
leen de wetgever daarin verandering 
brengen. Wel is in de Schepenwet bij 
wijze van rehabilitatie geregeld dat de 
Kroon, de Raad voor de Scheepvaart 
gehoord, een ontnomen bevoegdheid 
geheel of gedeeltelijk aan de belang
hebbende kan teruggeven dan wel de 
duur van de onbevoegdheid kan be
korten en staat van deze beslissing be
roep of de Raad van State open, doch 
hiervan wordt door belanghebbenden 
zelden gebruik gemaakt. Ook de Raad 
voor de Scheepvaart kan, indien in een 
geval waarin een bevoegdheid is ont
nomen nieuwe feiten aan het licht ko
men, opnieuw een onderzoek instellen. 
Ook is wel bepleit de Raad zijn tucht
rechtelijke bevoegdheid te ontnemen. 
Dat denkbeeld is op veel kritiek ge
stuit, onder andere van de zijde van de 
kapiteinsvereniging.
Het aantal uitspraken van de Raad be
draagt per jaar 20 40 stuks.
Van de Raad kan gezegd worden dat
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zijn uitspraken doorgaans -ook van be
trokkenen- weinig kritiek ondervinden 
en als gezaghebbend worden aange
merkt. Dit laatste moge ook blijken uit 
het feit dat vele uitspraken in de vak
literatuur worden aangehaald en be
sproken en dat de aanbevelingen van 
de Raad in zijn uitspraken niet zelden 
leiden tot aanvullingen en of wijzigin
gen van het Schepenbesluit 1965, de 
Bekendmakingen aan de Scheepvaart 
en de voorschriften van de Interna
tional Maritime Organization (IMO), 
een orgaan van de Verenigde Naties.

Regel VI
York-Antwerp rules 
1974 (versie 1990)

JJ.H. Gerritzen

Voorgeschiedenis

Naar Engels recht- en dus ook onder 
Lloyd’s Open Form (LOF80 en 
LOF90) - zijn schip, lading en vracht- 
penningen afzonderlijk rechtstreeks je
gens de berger aansprakelijk voor hun 
(proportioneel) gedeelte van het hulp- 
loon. Aangezien derhalve ieder van de 
geredde belangen slechts voor de ber
ging van zijn eigen belang een aanspra
kelijkheid draagt, is hulploon naar En
gels recht geen avarij-grosse-uitgave. 
Aangezien evenwel het bergen van een 
geladen schip meestal wel voldoet aan 
de vereisten van een avarij-grosse-han- 
deling, werd en wordt ook in de Engel
se praktijk hulploon vrijwel steeds in 
avarij-grosse omgeslagen. Om aan mo
gelijke onzekerheid op dit punt een ein
de te maken, werd in 1974 in de York- 
Antwerp Rules een nieuwe Regel VI in
gevoerd, die als volgt luidt:

"Salvage Renumeration 
Expenditure incurred by the parties to 
the adventure on account of salvage, 
whether under contract or otherwise, 
shall be allowed in general average to 
the extent that the salvage operations 
were undertaken for the purpose of 
preserving from peril the property in- 
volved in the common maritime adven
ture."

Internationaal Verdrag inzake 
Hulpverlening 1989
In het in 1989 te Londen gesloten Inter
nationale Verdrag inzake Hulpverle
ning 1989 (verder te noemen: het Ver
drag), is in art. 13 lid l(b) als nieuw cri
terium voor het vaststellen van hulp
loon ingevoerd:

"de vakkundigheid en inspanningen 
van de hulpverleners betoond bij het

voorkomen of beperken van schade 
aan het milieu"

Art. 14 van het Verdrag stelt vervol
gens een bijzondere vergoeding vast 
ten behoeve van de berger die - al of 
niet met succes - hulp heeft verleend 
aan een schip dat zelf of wegens zijn la
ding schade dreigde toe te brengen aan 
het milieu, maar die op grond van art. 
13 geen hulploon heeft ontvangen dat 
tenminste gelijk is aan de bijzondere 
vergoeding die hij volgens art. 14 zou 
kunnen ontvangen. Deze bijzondere 
vergoeding is verschuldigd door de re
der.

De ingewikkelde regeling van de arti
kelen 13 en 14 is grotendeels overgeno
men in de nieuwste versie van het 
Lloyd’s Open Form (LOF90).

Omdat het milieu niet een belang is 
waarvan de bescherming door avarij- 
grosse-maatregelen wordt beoogd, rees 
de vraag of een hulploon als bedoeld in 
art. 13 van het Verdrag bij de vaststel
ling waarvan rekening is gehouden met 
milieu-inspanningen van de berger en 
dat mogelijkerwijs door die inspannin
gen is verhoogd, wel in zijn totaliteit 
voor vergoeding in avarij-grosse in 
aanmerking komt.

In de praktijk is inmiddels - mede naar 
aanleiding van de zogenaamde "safety- 
net" bepalingen in LOF 80 en overeen
komstig het zogenaamde "funding- 
agreement" tussen Lloyd’s en de Insti- 
tute of London Underwriters enerzijds 
en de International Group of P & I As- 
sociations anderzijds, het gebruik ont
staan (zie Lowndes & Rudolf, The law 
of General Average and the York-Ant
werp Rules, 11e editie, London 1990, 
par. 6.22) om een door milieu-elemen- 
ten mogelijk verhoogd hulploon in 
avarij-grosse te vergoeden. Bijzondere 
vergoedingen zoals in de "safety-net" 
bepalingen van LOF 80 en zoals be
doeld in art. 14 van het Verdrag blijven 
ten laste van de reder (en diens P & I 
Club).

De samenstellers van het Verdrag heb
ben in een resolutie overwogen dat de 
bijzondere vergoeding van art. 14 niet 
bestemd is om als avarij-grosse te wor
den vergoed en voorts de Secretaris 
Generaal van de Internationale Mari
time Organisatie verzocht stappen te 
ondernemen om een spoedige wijziging 
van de York-
Antwerp Rules 1974 te bewerkstelligen 
teneinde te verzekeren dat een krach
tens art. 14 betaalde bijzondere vergoe
ding niet in avarij-grosse wordt ver
goed.

York-Antwerp Rules 1974 (as 
amended 1990)
Naar aanleiding van deze resolutie 
heeft het Comit Maritime Interna
tional in juni 1990 een gewijzigde tekst 
voor Regel VI van de York-Antwerp 
Rules 1974 vastgesteld en voorts be
paald dat de York-Antwerp Rules met 
deze gewijzigde Regel VI zullen wor
den aangeduid als York-Antwerp 
Rules 1974 (as amended 1990). De 
tekst van deze nieuwe Regel VI luidt als 
volgt:

"Salvage.
(a) Expenditure incurred by the par

ties to the adventure in the na
ture of salvage whether under 
contract or otherwise, shall be al
lowed in General Average pro- 
vided that the salvage operations 
were carried out for the purpose 
of preserving from peril the 
property involved in the com
mon maritime adventure.

Expenditure allowed in General 
Average shall include any sal
vage remuneration in which the 
skill and efforts of the Salvors in 
preventing or minimizing dam- 
age to the environment such as is 
referred to in Article 13 para- 
graph 1 (b) of the International 
Convention on Salvage, 1989 
have been taken into account.

(b) Special compensation payable to 
a Salvor by the Shipowner under 
Article 14 of the said Convention 
to the extent specified in para- 
graph 4 of that Article or under 
any other provision similar in 
substance shall not be allowed in 
General Average."

Lid (a) le alinea is praktisch gelijklui
dend aan de in 1974 vastgestelde Regel 
VI. De woorden "on account of sal
vage" werden gewijzigd in "in the na
ture of salvage" en "to the extent that 
the salvage operations..." werd vervan
gen door "provided that the salvage 
operations...". Deze wijzigingen zijn 
niet van principile aard, zij beogen 
slechts eventuele beperkingen die in de 
oude tekst gelezen zouden kunnen 
worden, weg te nemen.

Er werd bij het opstellen van de nieuwe 
Regel VI de voorkeur aan gegeven niet 
alleen - overeenkomstig de wens van de 
LM.O.-Conferentie - te bepalen dat de 
bijzondere vergoeding van art. 14 van 
het Verdrag niet voor vergoeding in 
Avarij Grosse in aanmerking komt, 
maar tevens voor alle duidelijkheid te 
vermelden dat een ingevolge art. 13 
vastgesteld hulploon (met inbegrip van 
"milieu-elementen") wl in Avarij Gros
se vergoed wordt, wanneer tenminste
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de hulpverlening voldoet aan de vereis
ten neergelegd in de eerste alinea van 
lid (a) van Regel VI.

Rijnregelen IVR 1979

Nu ingevolge art. 1 (a) de bepalingen 
van het Verdrag ook toepassing vinden 
op de binnenwateren, zijn stappen on
dernomen om de in Rijn- en binnen
vaart gebruikelijke Avarij Grosse re
gels, de Rijnregelen IVR 1979 eveneens 
en in dezelfde zin aan te passen.

Stichting Vervoer adres
deponeert
EDI-voorwaarden

Mr D.M. Andela
EVO Ondernemers organisatie
voor Logistiek en Transport

Met de toenemende belangstelling 
voor EDI (Electronic Data Inter- 
change) vanuit het bedrijfsleven groeit 
ook het besef dat deze wijze van uitwis
seling van informatie een groot aantal 
consequenties heeft. Wanneer een be
drijf besluit EDI in te voeren, zal onder 
andere rekening moeten worden ge
houden met verschillende technische, 
logistieke en organisatorische aspec
ten. Voorts moet aandacht worden be
steed aan de juridische gevolgen. On
duidelijkheden over bijvoorbeeld de te 
volgen procedure bij de berichtenuit- 
wisseling, de bewijskracht van een 
EDI-bericht of de rechtsgeldigheid van 
een via EDI gesloten overeenkomst lig
gen anders voor de hand. De oorzaak 
hiervan is duidelijk. Belangrijke ge
deelten uit onze wetgeving stammen 
immers indirect nog uit de tijd van Na
poleon. Zowel nationale als internatio
nale wetten gaan dan ook uit van de 
aanwezigheid van papieren documen
ten. Met een uitwisseling van berichten 
en informatie door middel van EDI 
werd nog geen rekening gehouden. 
Gesteld kan dan ook worden dat in 
onze wetgeving EDI zich in een juri
disch vacum bevindt. Toch hoeft dit 
voor ondernemers geen belemmering 
te zijn om door middel van EDI te

communiceren. Door middel van 
deugdelijke voorwaarden, waarin de 
juridische aspecten van elektronische 
berichtenuitwisseling worden geregeld, 
kan voldoende juridische zekerheid 
worden gecreerd.
Daarom heeft de Stichting Vervoera- 
dres onlangs de "Algemene voorwaar
den voor elektronisch berichtenver
keer" opgesteld.

Elektronisch berichtenverkeer 
geregeld

Om te voorkomen dat de juridische 
knelpunten een beletsel zouden gaan 
vormen voor een verdere ontwikkeling 
van EDI werd in 1988 door de Stich
ting Vervoeradres gestart met het op
stellen van algemene voorwaarden 
voor elektronisch berichtenverkeer. In 
deze Stichting werken verladers en ver
voerders samen bij het opstellen van al
gemene (vervoer)voorwaarden.
De reden waarom in 1988 werd begon
nen met het opstellen van voorwaar
den voor elektronische berichtenuit
wisseling is dat steeds meer verladers 
en vervoerders door middel van EDI 
gingen communiceren.
Op dit moment zijn er ongeveer tachtig 
grote verladers en vervoerders die be
richten langs elektronische weg uitwis
selen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de door de Stichting Uniforme 
Transport Code (SUTC) ontworpen 
berichtenstructuur.
De "traditionele" papieren vrachtbrie
ven zijn hierbij als informatiedragers 
vervangen door elektronische berich
ten.
De juridische aspecten van deze elek
tronische berichtenuitwisseling wor
den geregeld in de door de Stichting 
Vervoeradres opgestelde "Algemene 
voorwaarden voor elektronisch berich
tenverkeer". De voorwaarden zijn ge
baseerd op richtlijnen die door een 
werkgroep van de EG zijn opgesteld. 
Hiermee kunnen ze ook bij internatio
nale transacties door ondernemers van 
toepassing worden verklaard.

Belangrijkste inhoud

In de voorwaarden worden o.a. de vol
gende zaken geregeld:

Verplichting om gebruik te ma
ken van een bepaalde structuur 
en volgorde van EDI-berichten 
Procedure bij het verzenden dan 
wel ontvangen van berichten 
Ontvangstbevestiging bij elek
tronische berichtenuitwisseling 
Beveiliging van EDI-berichten 
De verplichtingen ten aanzien 
van het opslaan en registreren 
van EDI-berichten. De berichten 
dienen gedurende een termijn 
van minimaal twee jaar op een 
systematische wijze te worden 
opgeslagen
Bewijs van EDI-berichten: onder 
bepaalde voorwaarden zijn deze 
als bewijsmiddel toegelaten 
Aansprakelijkheid voor berich
ten die niet of onjuist overkomen 
Toepasselijk recht: het Neder
lands recht wordt van toepassing 
verklaard
Voor de berechting van geschil
len wordt een bevoegde rechter 
aangewezen

Om zoveel mogelijk tegemoet te ko
men aan de wensen van de praktijk zijn 
de voorwaarden zo beknopt mogelijk 
geformuleerd. Ze zijn daardoor ge
makkelijk toegankelijk.
Voorts is er bewust naar gestreefd om 
de voorwaarden vrij algemeen te for
muleren. Hierdoor zijn ze in grote lij
nen geschikt om ook gebruikt te wor
den voor het regelen van EDI in andere 
branches.

CMI

In de op 12 april 1991 gehouden CMI- 
Assemble zijn voor Nederland de he
ren Mr J. J.H. Gerritzen en G. J. van der 
Ziel benoemd tot "Membres Titulai- 
res"

Mededelingen

De eerstvolgende ledenvergadering zal 
worden gehouden op vrijdag 22 no
vember 1991 te 14.30 uur op een nader 
te bepalen plaats.
Verdere mededelingen dienaangaande 
volgen.
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