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1. Inleiding

In de Gids voor de Rechterlijke Macht 
wordt onder de gerechten die deel uit
maken van de “rechterlijke organisatie” 
in ruimere zin genoemd de in Straats
burg gevestigde Kamer van Beroep van 
de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart. In de praktijk wordt deze kamer 
veelal aangeduid met de handzamere 
term Rijnvaartgerechtshof. Dit Hof is 
een van de oudste, zoniet het oudste in
ternationale gerecht.
Na de tweede wereldoorlog heeft Ne
derland zijn positie in het zeevervoer in 
belangrijke mate verloren. Maar in het 
internationale goederenvervoer neemt 
Nederland in de EEG nog steeds een lei
dende positie in. Het marktaandeel van 
Nederland in wegvervoer, binnenvaart 
en railvervoer bedroeg aan het eind van 
de tachtiger jaren zo ongeveer 35%,

waarna Duitsland met een aandeel van 
21 %. Dit is vooral te danken aan de 
omvang van de binnenvaart en van het 
wegvervoer. Op de Rijn heeft Nederland 
de grootste binnenvaartvloot: Van de 
totale capaciteit neemt Nederland 50% 
voor zijn rekening, tegenover Duitsland 
24%. De Rijn is in dit opzicht de be
langrijkste rivier in Europa: 8 miljoen 
ton goederen per j aar.

2. Geschiedenis van de “vrije” 
scheepvaart op de Rijn

2.1. Bij de geschiedenis van het begrip vrije 
scheepvaart (zowel nautisch als econo
misch) dienen drie beginselen in het oog 
te worden gehouden, die beurtelings in 
de geschiedenis naar voren komen:
(a) het op Romeins en oud-Germaans 

recht teruggaande beginsel dat stro
mend water - zeker van grote rivie
ren - een res publica, res omnium 
is. (Vgl. Inst. II,l,Par. 2: Ideoque 
ius piscandi omnibus commune est; 
en Sachsiches Landrecht, T.II, art. 
28, par. 4: Soelk water strames 
vluet, dat is gemene to varene unde 
to vischene. Evenzo in de Schwa- 
benspiegel, Par. 197. En vgl. Hugo 
de Groot: Ieder volk bezit het recht 
de vaart uit te oefenen op elke ri
vier, welke in zee uitmondt).

(b) daartegenover: absolute souverei- 
niteit van een staat over de rivieren 
in zijn gebied.

(c) daar tussenin: de oeverstaten heb
ben een gemeenschappelijk recht 
om de vaart uit te oefenen (condo
minium).

2.2. Voor de totstandkoming van een uni
form Rijnregime werd het goederen
vervoer op de Rijn belemmerd door tal
rijke watertollen, accijnsen, licenties en 
transitorechten. Daarnaast bestonden 
nog omslag- en stapelrechten. Het om- 
slagrecht vond zijn grondslag in ondiep

ten in de Rijn, waardoor goederen 
moesten worden gelost en weer overge
laden, bijvoorbeeld in Keulen en Mainz, 
met welke werkzaamheden schippers
gilden werden bevoordeeld. Het stapel
recht was een in steden als Keulen en 
Mainz en in ons land in Dordrecht be
staand privilege: alle goederen die voor
bij voeren dienden gedurende drie of 
meer marktdagen te koop te worden 
aangeboden. Ten gevolge daarvan wer
den scheepsladingen in voorkomende 
gevallen over land om die steden heen 
vervoerd, hetgeen tot extra kosten leid
de, voor zover dit al was toegestaan; 
want in Holland werden goederen zon
der een certificaat van verstapeling te
gengehouden.
Vrachtprijzen werden soms buitensporig 
verhoogd door onderonsjes van steden 
als Straatsburg en Mainz, die de binnen
vaart verdeelden: Mainz had het uitslui
tende recht om goederen stroomop
waarts te vervoeren, Straatsburg stroom
afwaarts; dus geen retourvrachten.

2.3. Een eerste aanzet tot afschaffing van 
alle belastende heffingen is gegeven in 
de periode van 1792-1815:
De Franse revolutie: 16 nov. 1792 in de 
Conseil executif provisoire wordt ge
wezen op het droit naturel, namelijk 
“que le cours des fleuves est la propriété 
commune et inaliénable de toutes les 
contrées arrosées par leurs eaux; qu’une 
nation ne saurait sans injustice pretendre 
au droit d’occuper exclusivement le 
canal d’une rivière et d’empêcher que 
les peuples voisins, qui bordent les riva- 
ges supérieurs, ne jouissent du même 
avantage.
Op 16 mei 1795 kwam tussen Frankrijk 
en de Bataafse Republiek een “Verdrag 
van Vriendschap en alliantie” tot stand: 
“La navigation du Rhin, de la Meuse, de 
TEscaut et toutes leurs branches jusqu’a 
la mer, sera libre aux deux nations Fran- 
gaise et Batave”. (Maar eerst in 1811 bij
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inlijving van de Bataafse Republiek 
werden de tollen op de Rijn, de Lek en 
de Waal - tijdelijk - afgeschaft.)
In 1797: bij de totstandkoming van een 
vredesverdrag tussen Frankrijk en Oos
tenrijk werd het voornemen geuit om 
voor alle oeverlanden van de Rijn de 
vrije vaart te doen gelden.
In 1801, bij de vrede van Lunéville tus
sen Frankrijk en de Duitse landen is het 
beginsel van de vrije vaart voor de oe- 
verstaten erkend en uitgewerkt in het 
Octrooiverdrag van 1804 tussen Frank
rijk en de Duitse landen.
Dit Octrooiverdrag is belangrijk voor de 
geschiedenis van de vrije scheepvaart 
op de Rijn, omdat voor het eerst werd 
uitgegaan van een gemeenschappelijke 
behartiging van de scheepvaartbelangen. 
In plaats van alle vroegere heffingen en 
tollen kwam nu een octrooirecht: een te 
betalen bedrag afhankelijk van de af
stand. Verder bestond er de mogelijk
heid van parate executie van opgelegde 
boetes en een rechtsgang voor bezwaar
den met beroep op een commissie, die 
eenmaal ‘s jaars te Mainz bijeenkwam. 
Het Octrooiverdrag is niet lang van 
kracht geweest. Na de val van Napoleon 
werd op het Congres van Parijs in 1814 
in art. 5 van het vredestractaat de basis 
gelegd voor het huidige Rijnregime, 
welk regime als een “EEG avant la lett- 
re” kan worden gekwalificeerd: La navi- 
gation du Rhin sera libre du point ou le 
fleuve devient navigable jusqu’a la mer, 
de telle sorte qu’elle ne puisse etre inter- 
dite a personne et F on s’occupera au 
futur congres des principes d’après les- 
quels on pourra régler les droits a pré- 
lever par les Etats riverains de la maniè- 
re la plus égale et la plus favorable au 
commerce de toutes les nations.”

2.4. Een en ander is nader uitgewerkt op het 
Congres van Wenen in 1815, waar de 
landen van Europa opnieuw werden ge
rangschikt naar gelang van de invloeds
sferen; het Jalta van de vorige eeuw. 
Voor het huidige Rijnregime is het Con
gres van Wenen bepalend geweest, om
dat daar definitief de basis is gelegd 
voor het nog steeds geldende beginsel 
van de nautische en economische vrij
heid van vervoer op de Rijn zonder hef
fing van enig recht dat uitsluitend op de 
scheepvaart is gebaseerd behoudens eni
ge retributies. In de slotakte van het 
Congres staan algemene bepalingen 
over rivierenrecht met daarnaast een 
aanhangsel met een belangrijke be
ginselverklaring over het beoogde Rijn
regime: La navigation dans tout le cours 
du Rhin du point ou il devient navigable 
jusqu’a la mer , sera entièrement libre, 
et ne pourra, sous le rapport du commer
ce, etre interdite a personne, en se con- 
formant toutefois aux règlements qui 
seront arretés pour sa police d’une ma- 
nière uniforme pour tous, et aussi favo

rable que possible au commerce de 
toutes les nations. Deze richtlijn zou 
binnen zes maanden na afloop van het 
congres verder worden uitgewerkt door 
een centrale commissie (Von Hum- 
boldt,Pruisisch gedelegeerde: “Wir 
brauchen irgendein Zentralorgan”, waar 
de mening van de meerderheid niet kan 
worden opgedrongen aan die van de 
minderheid), een commissie bestaande 
uit commissarissen uit de oeverstaten 
Nederland, Baden, Beieren, Hessen, 
Nassau, Pruisen en Frankrijk. Hier is de 
basis gelegd voor de huidige Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart. De com
missie is op 5 augustus 1816 voor het 
eerst bijeengekomen. Zij slaagde er 
evenwel niet in om binnen zes maanden 
de haar gegeven opdracht te vervullen. 
Eerst op 31 januari 1832 - zestien jaar 
later - kwam een verdrag tot stand, de 
Acte van Mainz, de voorloper van de 
thans nog geldende herziene Rijnvaart- 
akte van Mannheim.
Deze lange duur is ongetwijfeld te wij
ten geweest aan Nederland; niet zozeer 
vanwege politieke verwikkelingen (de 
Belgische afscheiding), als wel de vol
hardende (starre?) houding aan de con- 
ferentietafel. De oeverstaten beschouw
den praktisch alle rivieren in Nederland 
als onderdeel van de Rijndelta en wilden 
die onder het Rijnregime laten vallen. 
Daartegenover hield Nederland vol dat 
de voortzetting van de Rijn in Neder
land zich alleen uitstrekte over de Ne- 
derrijn en de Lek. Maar belangrijker 
was tot waar de (conventionele) Rijn 
liep. Jusqu’a la mer werd anders geïn
terpreteerd door Nederland. Jusqu’a la 
mer is niet jusque dans la mer, maar tot 
daar “waar de zee zich doet gevoelen”, 
betoogden de Nederlandse gedelegeer
den laconiek, dus tot daar waar eb en 
vloed merkbaar zijn.
Dit betekende dat Nederland het Rijn
regime aan de stroomafwaartse zijde 
van Krimpen niet erkende en zich vrij 
achtte om daar alle op de scheepvaart 
betrekking hebbende heffingen en belas
tingen te laten bestaan. Maar ook in de 
andere oeverstaten werd aanvankelijk 
weinig ondernomen tegen bestaande tol
len. Eerst door de opkomst van de spoor
wegen en de daarmee gepaard gaande 
scherpe concurrentie werd de afschaf
fing bewerkstelligd. Zo schafte Neder
land alle tollen eenzijdig af bij de Wet 
van 8 aug. 1850, Stb. 48.

2.5. Tot 1868 is de Acte van Mainz van 
kracht geweest. In dat jaar kwam de 
thans nog geldende herziene Rijnvaart- 
akte (Akte van Mannheim) tot stand. 
Het Rijnregime, zo staat in art. 1 ver
meld, zou gelden jusqu’a la pleine mer, 
waarbij het adjectief “pleine” speciaal 
voor Nederland erin was gezet, dat 
hardnekkig bleef vasthouden aan zijn 
standpunt. In dit verband verdient ver

melding dat, toen de Nederlandse Rijn- 
vaartcommissaris Leemans afscheid 
nam, door zijn collega’s uit de andere 
oeverstaten hem een bierpul werd aan
geboden met de volgende inscriptie:

Leer oft den Krug,
Mit festem Zug,
Dem Rhein zu Ehr,
Jusqu’a la mer!

Met dit - uitsluitend Nederlandse - stand
punt hangt samen dat de bevoegdheid 
van de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart ophoudt bij Gorinchem en 
Krimpen.

2.6. De Herziene Rijnvaartacte of Akte van 
Mannheim bouwde voort op de Akte 
van Mainz. In het kort was de Akte van 
Mannheim gebaseerd op de volgende 
grondslagen:

(i) Volledige nautische en economi
sche vrijheid voor ieder, maar toch 
eigenlijk alleen voor Rijnoever- 
staten. Dus: vrije doorvaart voor ie
der, maar handel enz. voor Rijnoe- 
vervloot.
Rijn = door concessie van Neder
land: Waal en Lek.
Tot aan de volle zee, dwz geen be
voegdheid van de Centrale Com
missie aan gene zijde, maar in feite 
wel vrijheid van scheepvaart tot in 
“de volle zee”.

(ii) Uniforme verkeers- en veiligheids
voorschriften: Het Rijnvaartpolitie- 
reglement, en bijv. het verlenen van 
een uniform Rijnschipperspatent.

(iii) Gemeenschappelijke voor de Oe
verstaten geldende bepalingen om 
de Rijn bevaarbaar te houden.

(iv) De instelling in de oeverstaten van 
Rijnvaartgerechten, ter beoordeling 
van burgerlijke zaken (voorname
lijk aanvaringen) alsmede van straf
zaken (terzake van alle overtredin
gen van de voorschriften betref
fende de scheepvaart en de water- 
politie).

(v) Een in Mannheim zetelende Cen
trale Commissie (met commissa
rissen uit de verdragslanden) , die 
als supranationaal orgaan klachten 
door instellingen of burgers kan on
derzoeken, de voorstellen van de 
oeverstaten behandelt, alsmede in 
hoogste aanleg de rechtspraak ter 
hand neemt. Bevoegdheid: Rijn 
(Waal en Lek) tot aan Gorinchem 
en Krimpen.

2.7. In 1918 is door het Verdrag van Versail- 
les wijziging aangebracht in de Akte 
van Mannheim: Nederland nam niet 
deel aan de vredesbesprekingen in Ver- 
sailles, maar trad in 1921 toe tot desbe
treffende bepalingen. Zwitserland, Bel
gië, Engeland en Italië werden nu ook 
verdragsstaten. De zetel van de Centrale 
Commissie werd na de eerste wereld
oorlog verplaatst naar Straatsburg.
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Door het Verdrag van Versailles werd 
het zo hoog geprezen maar nimmer be
leden beginsel van algehele vrijheid van 
scheepvaart op de Rijn voor alle landen 
eerst werkelijk in praktijk gebracht. 
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 
de twee belangrijkste Rijnvaartlanden 
op die beslissing geen of nauwelijks in
vloed konden uitoefenen: Duitsland had 
de oorlog verloren en Nederland was 
geen geallieerde.
Een wederom herziene Rijnvaartakte, de 
Akte van Straatsburg, is nimmer in wer
king getreden. Dit verdrag is in 1936 
door alle gedelegeerden getekend, be
halve door Nederland, dat niet bereid 
was en is om de beginselen van de Akte 
van Mannheim algeheel door te voeren 
in de Rijndelta.
Na de tweede wereldoorlog is Duitsland 
in 1950 in staat gesteld om weer toe te 
treden tot de Centrale Commissie. Italië 
is niet langer als verdragsland erkend. 
Engeland is tot op heden nog steeds een 
der verdragslanden.
De Akte van Mannheim is na de tweede 
wereldoorlog nog enkele malen gewij
zigd.
Een van de drie taken van de Centrale 
Commissie, de rechtsprekende taak, is 
bij een in 1967 in werking getreden 
wijziging van de Akte van Mannheim 
opgedragen aan de Kamer van Beroep 
van de Centrale Commissie, bestaande 
uit een rechter en een plaatsvervangend 
rechter uit ieder verdragsland (Engeland 
maakt geen gebruik van zijn recht), aan
gewezen voor 6 jaar, die “een juridische 
opleiding moeten hebben ontvangen dan 
wel ervaren dienen te zijn op het gebied 
van de Rijnvaart”; zie art. 45bis Akte 
van Mannheim. De leden van de Kamer 
oefenen hun functie uit in volle onaf
hankelijkheid en zijn door geen enkele 
instructie gebonden. De voorzitter dient 
een jurist te zijn en is gekozen voor drie 
jaar.

(wordt veiwolgd)

Herzieningsconferentie inzake het 
1969 Aansprakelijkheidsverdrag en 
het 1971 Fondsverdrag

Mr J.E. de Boer

Eind november 1992 heeft te Londen onder 
auspiciën van IMO een internationale confe
rentie plaatsgevonden waarbij een tweetal 
verdragsinstrumenten tot stand zijn gebracht, 
te weten:

a. een nieuw protocol van 1992 ter herzie
ning van het Internationale Verdrag in
zake de wettelijke aansprakelijkheid 
voor schade door verontreiniging door 
olie (1969 Aansprakelijkheidsverdrag of 
CLC); en

b. een nieuw protocol van 1992 ter herzie
ning van het Internationale Verdrag be

treffende de instelling van een Inter
nationaal Fonds voor vergoeding van 
schade door verontreiniging door olie 
(1971 Fonds Verdrag).

Het huidige systeem van schadevergoeding 
bij verontreiniging door olie afkomstig van 
olietankschepen is geregeld in het 1969 Aans
prakelijkheidsverdrag en het 1971 Fonds Ver
drag. Dit systeem houdt een risicoverdeling in 
tussen eigenaren van tankschepen en ont
vangers van over zee aangevoerde olie. Onder 
het Aansprakelijkheidsverdrag rust een risico
aansprakelijkheid op de eigenaar van een 
olietankschip, waarbij de schuldvraag in be
langrijke mate terzijde is geschoven. De 
scheepseigenaar kan zijn aansprakelijkheid 
beperken tot een bedrag per voorval. 
Olietankers die meer dan 2000 ton olie in 
bulk als lading vervoeren, dienen een certifi
caat aan boord te hebben, houdende verkla
ring dat een verzekeringsovereenkomst of een 
andere financiële zekerheid in overeenstem
ming met de bepalingen van het verdrag van 
kracht is (als verzekeringsbewijs is door ver
zekeraars een “blauwe kaart” geïntroduceerd). 
Deze verplichting geldt niet alleen voor sche
pen die de vlag voeren van een staat die partij 
is bij dit verdrag, maar ook voor schepen die 
varen onder de vlag van een niet-verdragspar
tij, wanneer zij een haven of olieterminal aan
doen van een land dat wel partij is. Dit certifi
caat wordt gecontroleerd door de douane bij 
de inklaring..
Het Fondsverdrag biedt een aanvullende ver
goeding aan benadeelden als de schade niet of 
niet voldoende kan worden verhaald op de ei
genaar van het schip. Het Fonds dat door het 
Fondsverdrag werd opgericht, wordt gevoed 
door ontvangers van in verdragsstaten over 
zee aangevoerde ruwe olie en stookolie. Het 
totaal van de door het Fonds uit te keren be
dragen en hetgeen de tankeigenaar onder het 
Aansprakelijkheidsverdrag heeft betaald is 
beperkt tot 60 miljoen SDR (144 miljoen gul
den). Het Aansprakelijkheidsverdrag is door 
75 Staten geratificeerd, het Fondsverdrag 
door 50 Staten. Nederland is partij bij beide 
verdragen.
Door dit verdragssysteem wordt aan de 
slachtoffers van olievervuiling vergoeding 
verschaft op een snelle, gegarandeerde en 
adequate manier. De Verdragen vervangen 
immers uiteenlopende nationale regels in de 
diverse landen die aanleiding kunnen geven 
tot complexe en langdurige juridische proce
dures.
De eind vorig jaar te Londen totstandgeko
men 1992 Protocollen verhogen de bedragen 
waartoe de aansprakelijkheid en de vergoe
ding onder de verdragen is beperkt. Ook op 
andere punten wordt de positie van slacht
offers van olieverontreiniging versterkt, zon
der dat dit zal leiden tot te grote verzwaring 
van lasten voor de betrokken industriële en 
scheepvaartbelangen. In feite bevatten de 
nieuwe 1992 Protocollen dezelfde inhoudelij
ke bepalingen als reeds eerder in 1984 bij ge
noemde verdragen tot stand gebrachte proto
collen (1984 Protocollen). Door tamelijk

zware voorwaarden voor de inwerkingtreding 
zijn de 1984 Protocollen echter niet in wer
king getreden en het is zeer de vraag of dat 
nog zal gebeuren. Het doel van de conferentie 
was dan ook om met minder zware inwer- 
kingtredingsbepalingen de verdragswijzigin
gen van de 1984 Protocollen alsnog op zo 
kort mogelijke termijn in werking te laten tre
den. Ook de reders drongen aan op aanvaar
ding binnen IMO van het nieuwe aansprake- 
lijkheidsregime van de protocollen. Deze 
wens werd mede ingegeven door de ontwik
keling van regionale regimes op dit gebied. 
Deze kunnen namelijk sterk afwijken van het 
reeds bestaande op het Aansprakelijkheids
verdrag en het Fonds Verdrag gebaseerde 
mondiale aansprakelijkheids-en compensa
tiesysteem voor olieverontreiniging. Een goed 
voorbeeld van de gevolgen van een regionale 
regeling is de Oil Pollution Act (OPA) die 
medio 1990 in de Verenigde Staten tot stand 
is gekomen. Met name deze wet heeft een ne
gatief effect teweeggebracht in de scheep- 
vaartbetrekkingen met de Verenigde Staten 
en bijgedragen aan de beslissing van het Con
gres van de Verenigde Staten niet partij te 
worden bij de 1984 Protocollen. Dit is dan 
ook de reden dat deze protocollen in de nabije 
toekomst niet in werking zullen treden.
De amendering van de inwerkingtredingsbe- 
palingen door de 1992 Protocollen was daar
om de enige manier om de toekomst van het 
aanasprakelijkheidssysteem van de 1969 CLC 
en de 1972 Fund Convention te verzekeren. 
Het is de bedoeling dat zowel de Europese 
landen (inclusief de Scandinavische en Fin
land) als Canada en met name Japan de 
nieuwe Protocollen in een vroegtijdig stadium 
zullen ratificeren. In ruil voor deze toezeg
ging hebben de Japanse contribuanten aan het 
Fonds vanwege hun grote olieontvangsten 
gezamenlijk een plafond (cap) in hun bijdra
gen gekregen van 27,5 percent van de totale 
jaarlijkse contributie. Dit zal gelden voor een 
periode van 5 jaar na de inwerkingtreding van 
de nieuwe 1992 Protocollen of tot de totale 
hoeveelheid contribuerende olie die jaarlijks 
door de verdragsstaten wordt ontvangen, 750 
miljoen ton heeft bereikt.
Door Verkeer en Waterstaat zijn inmiddels 
afspraken gemaakt met Justitie en Econo
mische Zaken om tot een snelle ratificatie en 
implementatie van de 1992 Protocollen over 
te gaan.
Ook een EG Raadsresolutie van 25 januari 
roept de EG Lid-Staten daartoe op.

Gevaarlijke stoffen

Voor het mondiaal regelen van de aansprake
lijkheid van schepen die andere schadelijke 
stoffen dan olie vervoeren wordt thans in het 
Legal Committee van IMO gewerkt aan de 
totstandkoming van een verdrag inzake aan
sprakelijkheid en vergoeding van schade in 
verband met het zeevervoer van gevaarlijke 
stoffen, het zogenaamde HNS-verdrag (Ha- 
zardous and Noxious Substances).
Dit verdrag zal in beginsel dezelfde strekking 
hebben als de verdragen die op olie van toe

3



passing zijn en voorzien in een risicoaanspra
kelijkheid waarvoor een verzekering verplicht 
zal worden gesteld. Ook hiervoor zal een 
kaart worden geintroduceerd. Nederland heeft 
als een van de “leading countries” samen met 
andere landen een ontwerp voor dit verdrag 
opgesteld, dat naast de bovengenoemde risi
coaansprakelijkheid van de scheepseigenaar 
een aanvullende mogelijkheid van com
pensatie beoogt te bieden voor zeer hoge 
claims door middel van een internationaal 
compensatiefonds.
Dit zogenaamde International Compensation 
Scheme zal door ladingbelanghebbenden ge
financierd moeten worden door middel van 
het kopen van HNS-certificaten voor een 
voorgenomen reis met gevaarlijke stoffen. 
Tijdens een zeereis met gevaarlijke stoffen 
zullen ook deze documenten aan boord aan
wezig dienen te zijn.

Bunkerolie

In de discussies omtrent het bovengenoemde 
HNS Verdrag heeft Nederland er voor hard 
voor geijverd ook bunkerolie, anders dan van 
olietankschepen, onder de werking van het 
HNS Verdrag te brengen, waarin het werd ge
steund door de landen die aan eerdere dis
cussies hieromtrent hadden deelgenomen. Dit 
vervoer valt namelijk niet onder de huidige 
olieaansprakelijkheidsverdragen. Met name 
de ontwikkelingslanden hebben een dergelij- 
ke uitbreiding geblokkeerd, waarbij de kans 
in de nabije toekomst is verkeken voor een 
regeling waarbij incidenten als met de Vinca 
Gorthon en de Maersk Yare op een meer bev
redigende manier zouden kunnen worden op
gelost. Een dergelijke regeling wordt echter 
wel al voorgesteld in Boek 8 van het Burger
lijk Wetboek.

Boek 8 BW
Thans is bij de Eerste Kamer een wetsvoor
stel aanhangig ter aanvulling van de boeken 
3,6 en 8 Nieuw Burgerlijk Wetboek met re
gels betreffende de aansprakelijkheid voor 
gevaarlijke stoffen en verontreiniging van 
lucht, water of bodem. Hierin is, vooruitlo
pend op de totstandkoming van het bovenge
noemde HNS Verdrag inzake de aansprake
lijkheid betreffende het vervoer van gevaarlij
ke stoffen over zee, ook een regeling begre
pen voor de risicoaansprakelijkheid van de 
scheepseigenaar voor schade veroorzaakt 
door gevaarlijke stoffen aan boord van een 
zeeschip (Kamerstukken II, 21 202).
Het wetsvoorstel bevat ook aansprakelijk- 
heidsregelingen voor het vervoer van gevaar
lijke stoffen in andere transporttakken en kan 
gezien worden als het voortraject van het ver- 
dragsregime dat in 1989 in het kader van de 
ECE te Genève tot stand is gekomen voor 
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
gedurende het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de weg, de rail en per binnenschip, het 
zogenaamde CRTD Verdrag. Dit verdrag, dat 
overigens nog niet in werking is getreden, 
voorziet in een risicoaansprakelijkheid voor

de vervoerder met een verplichte verzekering, 
waarvoor een “groene kaart” in het leven is 
geroepen. De mogelijke aansprakelijkheid 
van de vervoerder is hierbij beperkt voor de 
betrokken vervoertakken. Zo kent de binnen
vaart een beperking tot het maximum van 15 
miljoen SDR (38 miljoen gulden). Het wets
voorstel, dat momenteel bij de Eerste Kamer 
in behandeling is, volgt dus zowel het CRTD 
Verdrag voor wat betreft het vervoer van ge
vaarlijke stoffen over de weg, de rail en per 
binnenschip, als het HNS Verdrag voor wat 
betreft het zeevervoer van gevaarlijke stoffen.

Internationale Conferentie inzake 
Scheepsvoorrechten en-hypotheken 
(Genève, 19 april - 7 mei 1993).

Mr J.E. de Boer

In gezamenlijk overleg van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) en UNCTAD is 
in een werkgroep van regeringdeskundigen, 
een verdragstekst tot stand gebracht inzake 
scheepsvoorrechten en -hypotheken, die nu 
ter conferentie voorligt. Zowel van de kant 
van de ontwikkelingslanden als van de wes
terse landen bestaat belangstelling voor aan 
een nieuw verdrag inzake dit onderwerp dat 
de scheepsfinanciering zal kunnen harmo
niseren door middel van de internationale er
kenning van nationale hypotheekrechten en 
het beperken van het aantal scheepsvoor
rechten die in rangorde boven hypotheek 
staan. Harmonisatie zal namelijk de scheeps
financiering bevorderen, hetgeen met name 
voor ontwikkelingslanden van belang is voor 
de opbouw van hun koopvaardijvloot. De 
noodzaak van een effectief nationaal hypo
theekrecht wordt daarom algemeen erkend, 
terwijl richtlijnen voor nationale wetgeving 
meer eenheid zouden kunnen brengen.
Door de ontwikkelingslanden werd aan
vankelijk gepleit voor een geheel nieuwe ra
dicale verandering van het systeem van 
scheepsvoorrechten en -hypotheek en de be
slaglegging op zeeschepen. De westerse lan
den daarentegen wilden niet verder gaan dan 
het aanbrengen van geringe wijzigingen in 
het verdrag van 1967 inzake uniformering 
van enige regels met betrekking tot scheeps
voorrechten en -hypotheken. Dit Brusselse 
verdrag van 1967 is door slechts enkele staten 
geratificeerd. Uiteindelijk bleek het 1967- 
Verdrag betreffende scheepsvoorrechten en - 
hypotheken alsmede een CMI-ontwerp voor 
de herziening van dat verdrag toch aanvaard
baar om als uitgangspunt te nemen. Gecon
cludeerd kan worden dat na een wat moeilijke 
start in bovengenoemde werkgroep in ruime 
mate aandacht is besteed aan de principiële 
problemen met betrekking tot het onderwerp. 
Daarnaast heeft ook het probleem van de bare 
boat-charter registration aandacht gekregen. 
Het ontwerp dat is opgesteld in de werkgroep 
biedt zodoende een aanvaardbare grondslag 
voor een nieuw Verdrag inzake scheepsvoor
rechten en hypotheken.
Van de verdragstekst zijn met name de artike

len 4, 5 en 6 zeer belangrijk, die handelen 
over de voorrang van maritieme voorrechten 
boven hypotheek. Bedacht dient te worden 
dat het doel van dit nieuwe verdrag onder 
meer is om het voor ontwikkelingslanden mo
gelijk te maken hun eigen vloten op te bou
wen, door het vergemakkelijken van de ver
krijging van financiering.
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