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daartegen binnen twee weken nadat de beslissing is genomen, 
schriftelijk in beroep komen bij den Raad van Beroep voor 
Bevrachtingszaken. He t beroep houdt eene omschrijving in van 
de tegen de beslissing bestaande bezwaren. Van beroep zijn 
uitgesloten beslissingen nopens bevrachtingsovereenkomsten, 
geldende voor één bepaalde reis. 

2. De Eaad van Beroep bestaat uit vijf leden, te benoemen 
door den met de uitvoering van deze wet belasten Minister. 

3. De Raad van Beroep beslist met ten minste drie leden. 
Beslissingen worden door den Raad genomen bij meerderheid 
van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de 
beslissende st-em. 

4. De leden van den Raad ontvangen vergoeding voor reis
en verblijfkosten. Bovendien kan aan de leden eene vergoeding 
voor tijdsverzuim worden toegekend. 

5. De Raad van Beroep geeft van de ingekomen voorziening 
in beroep kennis aan de Commissie, welke de beslissing nam. 

Artikel 9. 
1. De Raad van Beroep beslist ten spoedigste op het beroep, 

zoo noodig na verhoor van den bezwaarde en van de Commissie, 
welke de beslissing nam. Hij bekrachtigt of vernietigt de be
slissing der Commissie en draagt in het laatste geval aan deze 
op, de zaak met inachtneming zijner beslissing af te doen. 

2. De Raad zendt bij aangetcekenden brief afschrift van zijn 
beslissing aan hem, die in beroep kwam, en aan de betrokken 
Commissie. 

Artikel 10. 
1. Ter bestrijding van kosten, aan de uitvoering dezer wet 

verbonden, wordt door de Bevrachtingscommissie terzake van 
elke door hare tussehenkomst gesloten of door haar goedge
keurde bevrachtingsovereenkomst van den vervoerder een ver
goeding geheven ten bedrage van ten hoogste 2 procent van den 
bedongen vrachtprijs, en bovendien terzake van de door hare 
tussehenkomst gesloten bevrachtingsovereenkomsten de ter 
plaatse gebruikelijke scheepsbevrachtingsprovisie van ten hoogste 
5 %, die, indien van de bemiddeling van een scheepsbevrachter 
is gebruik gemaakt, aan dezen ten goede komt. 

2. Van het door haar gevoerd beheer over de in dit artikel 
bedoelde gelden zijn de Bevrachtingscommissies rekening en 
verantwoording schuldig aan den met de uitvoering van deze 
wet belasten Minister. 

Artikel 11. 
1. Overtreding van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, 

wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste duizend gulden. 
2. H e t feit wordt beschouwd als eene overtreding. 
3. Indien de overtreding is gepleegd door of vanwege eene 

naamlooze vennootschap, eene coöperatieve of andere rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging of eene stichting wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. Geen straf wordt uitgesproken tegen hem, 
van wien blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen is ge
pleegd. 

Artikel 12. 
Met het opsporen van overtredingen dezer wet zijn, behalve 

de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast de leden en secretarissen der Bevrach
tingscommissies, ieder voorzooveel het district zijner Commissie 
betreft. 

Artikel 13. 
Deze wet treedt in werking met ingang van den dag, volgende 

op dien harer afkondiging. 

liasten en bevelen, dat deze in liet Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige 
uitvoering de hand zullen houden. 

De Minister van Economische Zaken 
en Arbeid, 

203. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

§ 1. De toestand in de particuliere binncnschipperij. 

Reeds geruimen tijd verkeert de binnenschipperij in een zeer 
ernstigen toestand. Het onderzoek, ingesteld door de Commissie 
tot onderzoek van den economischen toestand der binnenschip
perij, heeft uitgewezen, dat de bedrijfsuitkomsten reeds in 1930 
over het algemeen slecht en in 1931 zelfs zeer slecht zijn ge
weest, terwijl in het loopende jaar de toestand nog verergerd is. 
Eensdeels heeft het bedrijf te lijden onder omstandigheden, die 
als van blijvenden aard kunnen worden beschouwd, zooals de 
concurrentie van het auto-vervoer, anderdeels doet de invloed 
van de algemeene economische crisis zich in dit bedrijf in zeer 
sterke mate gevoelen. Eene beschouwing van de factoren van 
meer permanente beteekenis is slechts mogelijk in verband met 
andere middelen van vervoer. He t geheele vervoerwezen heeft 
in de laatste jaren structuur-veranderingen ondergaan, welker 
beteekenis waarschijnlijk nog niet geheel kan worden overzien. 
Eene diepgaande studie van het geheele ingewikkelde vervoer
vraagstuk ontbreekt vooralsnog; ook de Staatscommissie voor 
het Vervoer heeft daarvan blijkens haar eerste rapport voor
loopig afgezien en er de voorkeur aan gegeven in de eerste plaats 
hare aandacht te wijden aan enkele concrete problemen van 
dringenden aard. Doch ook zonder deze studie is het duidelijk, 
dat men zich bij alle maatregelen, welke men zich voorstelt in 
verband met den huidigen crisistoestand te nemen in het belang 
van de binnenschipperij, voor oogen moet houden, dat deze 
maatregelen geenszins de strekking mogen hebben tot vroegere 
toestanden en verhoudingen op vervoergebied terug te keeren. 
Ook op dit gebied laten zich de wijzers van de klok niet terug
zetten. Men zal ten volle rekening moeten houden met hetgeen 
in de laatste jaren in het vervoerwezen gegroeid is. 

Toch, met volle waardeering van de voor het schippersbedrijf 
nadeelige factoren, die als van duurzamen aard zijn te beschou
wen, valt het niet te ontkennen, dat dit bedrijf nog steeds een 
onontbeerlijk onderdeel van het vervoerwezen is en dat het door 
de algemeene economische crisis wel zeer sterk is geteisterd. 
Van een eenigszins loonend bedrijf van den particulieren schip
per, voor zoover deze aan de beurs of bij scheepsbevrachters 
lading moet zoeken, is reeds lang geen sprake meer. In zeer 
vele gevallen ontbreken niet alleen de middelen voor rentebeta
ling en aflossing van hypotheken, voor voldoening van assurantie
premie en voor onderhoud, doch kan het bedrijf zelfs niet in het 
noodzakelijk levensonderhoud van den schipper en zijn gezin 
voorzien. De scheepsvrachten zijn gedaald tot een zóó laag peil, 
dat zij, na aftrek van de noodzakelijke vaarkosten, geen be
staansmogelijkheid voor het grootste deel der schippers laten. 
Zooals reeds werd opgemerkt, kunnen structuur-veranderingen 
daaraan mede schuld zijn, doch het behoeft geen betoog, dat 
de economische crisis door de ineenschrompeling van het vervoer 
in het algemeen eene sterke wanverhouding heeft doen ontstaan 
tusschen de beschikbare lading en het geheele vervoerapparaat, 
eene wanverhouding, die in de binnenvaart verwoestend werkt. 
He t is de plicht der gemeenschap, voor zoover zulks in haar 
vermogen ligt, die verwoestende werking, welke een niet onaan
zienlijk gedeelte van onze kapitaalgoederen met vernietiging en 
een nijver volksdeel met ondergang dreigt, tegen te gaan. 

§ 2. Vraehtverdeeling. 

Het is der Regeering niet gegeven aan de genoemde wanver
houding een eind te maken. Zij kan niet, zonder andere belangen 
te benadeelen, wijziging brengen in de verdeeling van het ver
voer over de verschillende middelen, die dit vervoer bewerk
stelligen. Zulk eene wijziging zou ook in vele gevallen onecono
misch en derhalve verwerpelijk zijn. Zij kan ook het apparaat 
niet verkleinen, noch tijdelijk door oplegging met Rijkssubsidie, 



203 . 3. 
Tijdelijke maatregelen ter bevordering van eene zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart. 

noch meer definitief door sloopen en verbod van nieuwen aan
ibouw. 

Dergelijke maatregelen zouden, afgezien van andere bezwaren, 
offers eischen, welke de schatkist bij het huidig aspect der 
Bijksfinanciën niet vermag te dragen. 

E r kan alleen sprake zijn van maatregelen, welke de gevolgen 
van die wanverhouding voor het bedrijf in zijn geheel eeniger
mate minder ondraaglijk maken en er althans toe kunnen bij
dragen, dat het de moeilijke tijden doorworstelt. Eene gezond
making van het bedrijf schijnt voorshands niet mogelijk; men 
zal zich er toe moeten bepalen een middel toe te passen, dat 
het zieke organisme nog eenige levenskracht doet behouden. 
Daartoe schijnt in de eerste plaats noodig eene eenigszins even
redige verdeeling van het vervoer per binnenvaartuig over de 
aanwezige vervoereenheden. Zulks is om meer dan één reden 
wenschelijk. In de eerste plaats wordt daardoor bereikt, dat 
de ongunst der tijden ietwat meer gelijkelijk over de vakgenooten 
wordt verdeeld, waardoor het bedrijf als geheel genomen de 
moeilijkheden beter zal kunnen doorstaan dan wanneer elke 
schipper, op zich zelf aangewezen, somtijds met minder oorbare 
middelen er op uit is zich een zoo groot mogelijk deel van het 
transport te verzekeren. De ondergeteekende wenscht daarbij 
geenszins uit het oog te verliezen, dat hier, zooals in elk ander 
'bedrijf, bij den ongebreidelden concurrentiestrijd alleszins lof
waardige eigenschappen, zooals vakbekwaamheid, betrouwbaar
heid, ijver en doorzettingsvermogen, den doorslag kunnen geven. 
Met hetgeen de ondernemer zich op deze wijze heeft verworven 
zal dan ook zooveel mogelijk rekening moeten worden gehouden. 
Het valt echter niet te ontkennen, dat zich in het bevrachtings
wezen misbruiken hebben ontwikkeld, waarvan vele schippers, 
die niet altijd de slechtste elementen uit het bedrijf behoeven 
te zijn, het slachtoffer zijn geworden. E r zijn inderdaad, zooals 
de Commissie tot onderzoek van den economischen toestand der 
binnenschipperij heeft vastgesteld, schippers, die uit beginsel 
geen bevrachtingen in café's e. d. willen sluiten en die daar
door ten achter staan bij concurrenten, die daarin geen bezwaar 
zien. Eene verdeeling van de vracht, zooals hiervoren wordt 
bedoeld en zooals hieronder nog nader zal worden uiteengezet, 
kan, naast een zakelijk, ook een ethisch belang dienen, nog 
afgezien van het feit, dat de uitkomsten van het bedrijf er niet 
naar zijn om daarop de kosten van regelmatig en veelvuldig 
cafébezoek te doen drukken. 

In de tweede plaats schijnt het door deze vrachtverdeeling, 
welke aan de concurrentie althans hare grootste scherpte ont
neemt, mogelijk de vrachtprijzen, welke thans gedaald zijn tot 
een voor het bedrijf doodelijk niveau, op een zoodanig peil te 
brengen, dat de aan het vervoer deelnemende schipper tijdens 
dat vervoer van een bestaansminimum verzekerd is. Dat daarbij 
eene onredelijke vrachtopdrijving zal zijn uitgesloten, wordt 
gewaarborgd door de concurrentie van het vervoer te land. Deze 
stelt aan de vrachtprijzen van het vervoer te water reeds eene 
grens, die niet overschreden mag worden, op straffe van verder 
vrachtverlies. Bovendien zal uit de nadere uiteenzetting van 
het te volgen systeem blijken, dat dit stelsel in zich zelf ook 
waarborgen tegen zoodanige vrachtopdrijving bevat. Tegen eene 
betrekkelijk geringe stijging van de zoozeer gedrukte vracht
prijzen kan redelijkerwijze geen bezwaar worden gemaakt, noch 
uit algemeen economisch oogpunt, noch van het standpunt van 
de direct belanghebbenden bij een goedkoop vervoer. Algemeen 
ecpnomisch gezien zal eene verhooging van den vrachtprijs, 
welke eene onbeduidende fractie van den prijs van het vervoerde 
goed uitmaakt, geen noemenswaardigen invloed op de kosten 
van levensonderhoud hebben, terwijl zij voor de schippcrij van 
groote beféekenis kan zijn. E n de verladers zullen ongetwijfeld 
inzien, dat de Bchipperij niet alleen om haars zelfs wille als 
bestaansmiddel van een deel onzer bevolking, maar ook in het 
belang van handel en nijverheid in stand dient te worden ge
houden. Nederland dankt zijne economische positie zeker niet 
in de laatste plaats aan zijn net van waterwegen. Het met de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken ter zake gepleegd over

leg heeft aangetoond, dat dit inzicht in handels en nijverheids
kringcn inderdaad bestaat. 

Dat men in weerwil daarvan er niet in is geslaagd uit het 
bedrijfsleven zelf eene organisatie op te bouwen, die tot ver
betering van den toestand op bevrachtingsgebied zou kunnen 
leiden, ligt aan verschillende omstandigheden. In de eerste 
plaats is hieraan wel schuld het door den aard van zijn bedrijf 
sterk ontwikkeld individualisme van den schipper, waardoor hij 
niet gemakkelijk tot samenwerking komt. Voorts zijn ook de 
verschillende vormen, waaronder het bedrijf wordt uitgeoefend, 
een hinderpaal, om zonder hulp van de Overheid tot samen
werking te komen. Toch heeft het niet aan pogingen in die 
richting ontbroken, maar deze pogingen, welke slechts van ééne 
zijde, die der schippers, in het werk zijn gesteld, zijn alle op 
eene mislukking uitgeloopen. De ondergeteekende is dan. ook 
tot de overtuiging gekomen, dat hier eene taak voor de Over
heid ligt. Die taak zou bij voorkeur moeten zijn eene van be
middelenden aard, door partijen tot elkaar te brengen, ten einde 
in onderling overleg, dus zonder dwingend ingrijpen van Over
heidswege, de bevrachting te regelen. Er bestaat echter reden 
om ten aanzien van de doeltreffendheid van deze vrijwillige 
samenwerking sceptisch te zijn, zoodat dwingende bepalingen 
niet kunnen worden gemist. 

§ 3. Het beoogde stelsel. 

Bij de voorgestelde regeling wordt uitgegaan van de gedachte, 
dat de practische uitvoering zooveel mogelijk aan belangheb
benden moet worden overgelaten en met inachtneming van de 
bijzondere plaatselijke omstandigheden dient te geschieden. In 
verband hiermede wordt voorgesteld bij Koninklijk besluit de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken, overeenkomstig art. 13 
van de wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 152) — hetwelk 
de Kamers verplicht, de functies te vervullen, welke haar door 
wetten of Koninklijke besluiten zijn opgedragen —, te belasten 
met de instelling van Bevrachtingscommissies voor de binnen
vaart en de aanwijzing van het ressort dier commissies (artike
len 1 en 2). 

Niet steeds zullen de grenzen van de bevrachtingsressorts 
kunnen samenvallen met die der Kamerdistricten. De mogelijk
heid bestaat, da t een gedeelte van een Kamerdistrict ten aanzien 
van de bevrachtingen beter bij het district van eene aangren
zende Kamer wordt gevoegd. In dit geval kan de betrokken 
Kamer dezelfde Bevrachtingscommissie benoemen «Is de aan
grenzende Kamer. Deze gevallen zullen in onderling overleg 
tusschen do Kamers geregeld moeten worden. He t wetsontwerp 
laat daartoe de mogelijkheid open. 

Het is de bedoeling, dat in het ressort van eene Bevrachtings
commissie in beginsel de bevrachting van binnenvaiartuigen niet 
anders dan door bemiddeling van de bevoegde Commissie of 
namens haar door de door haar aangewezen organen (bijkantoren, 
respectievelijk correspondentschappen) geschiedt. De Commissie 
keurt de vervoercondities en wijst het voor belading in aan
merking komend vaartuig aan, waarbij zij behalve met de 
eischen, welke in verband met den aard van het vervoer aan het 
schip of den schipper moeten worden gesteld, ook zooveel moge
lijk rekening houdt met den tijd, gedurende welken de bij haar 
ingeschreven vaartuigen onbevracht zijn geweest. In den regel 
zal dus de schipper, die het langst op vracht heeft gewacht, het 
eerst voor bevrachting in aanmerking komen. Hierbij zij echter 
opgemerkt, dat niet beoogd wordt, hiermede eene beurtregeling 
in te voeren, zooals deze vroeger bestaan heeft. Een recht op 
bevrachting op toerbeurt kan daaraan dan ook niet ontleend 
worden. Primair zijn de vervoereischen, secundair is de wachttijd. 

In d© Bevrachtingscommissies zullen de bij de bevrachting in 
de binnenvaart belanghebbende partijen vertegenwoordigd moeten 
zijn, opdat met alle belangen rekening worde gehouden (art. 3). 
In beginsel zijn bij de bevrachting betrokken degene, die opdracht 
tot vervoer geeft, en de vervoerder. In verband met plaatselijke 
omstandigheden zal aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
worden overgelaten de samenstelling der Commissie te bepalen, 
met dien verstande, dat daarin zoowel opdrachtgevers als ver* 
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voerders vertegenwoordigd dienen te zijn. He t ligt in de be
doeling, dat het lid, hetwelk in het bijzonder de vervoerders
belangen zal hebben te vertegenwoordigen, benoemd wordt op 
aanbeveling van de betrokken sehippersorganisaties, indien deze 
tot overeenstemming omtrent de op te maken aanbeveling 
kunnen geraken. BI ijkt overeenstemming ten deze onmogelijk, 
dan zal de Kamer van Koophandel en Fabrieken omtrent de 
aanwijzing van het betrokken lid zelfstandig moeten beslissen. 

Wat de vertegenwoordigers der opdrachtgevers betreft, komt 
he t niet noodzakelijk voor, daarover aan de Kamers van Koop
handel en Fabrieken bepaalde aanwijzingen te geven. Dit punt 
zal elke Kamer voor haar gebied het best kunnen beoordeelen. 
Met name geldt dit voor do vraag, of deze belangen aanwijzing 
van een vertegenwoordiger der< tusschenpersonen bij de bevrach
ting, de scheepsbevrachters, moeten medebrengen. 

De bijzonderheden der regeling, te volgen bij de bevrachting, 
welke, zooals reeds werd opgemerkt, van plaats tot plaats 
kunnen verschillen, zullen geregeld worden bij een reglement, 
vast te stellen door de betrokken Kamer van Koophandel en 
Fabrieken onder goedkeuring van den met de uitvoering der 
wet te belasten Minister (art. G). 

Wat de practische toepassing van het stelsel betreft, stelt de 
ondergeteekendc zich voor, dat de schipper, wiens vaartuig in 
het ressort van eene bepaalde Bevrachtingscommissie laadklaar 
ligt, zich tot deze Commissie wendt, terwijl ook degene, die 
laadruimte noodig heeft, zich met deze Commissie in verbinding 
stelt. De Commissie brengt daarop partijen tot elkander, waarbij 
zij geenerlei verantwoordelijkheid aanvaardt voor de nakoming 
van de bepalingen der bevrachtingsovereenkomst door partijen 
(art. 4, sub a). 

Als plaats van bevrachting geldt de plaats, waar de lading 
moet worden ingenomen. Het innemen van lading zal alleen 
geoorloofd zijn, als het betreffende charter gesloten is door 
tusschenkomst van de betrokken Commissie, dan wel als door 
haar de bevrachtingsovereenkomst is goedgekeurd (art. 7, 
l s t e lid.) 

De voorgestelde regeling heeft uiteraard niet betrekking op 
de internationale Rijnvaart. Zij is dan ook uitsluitend van toe
passing op de binnenvaart, nl. het vervoer tussehen binnen het 
Bijk gelegen plaatsen. 

Niet steeds staat de bestemming van het ten vervoer aan
geboden goed aanstonds vast. Bij het charteren van een schip 
,,op liggen en/of varen" is het gebruikelijk, dat de bestemming 
,.Nederland en/of buitenland" nader door den bevrachter wordt 
vastgesteld. Met het oog op het gevaar van ontduiking kunnen 
deze bevrachtingsovereenkomsten niet buiten de controle dor 
Commissie worden gesteld. Indien dus de buitenlandsche be
stemming niet vaststaat, zal de bevrachter zich tot de betrok
ken Commissie hebben te wenden, ten einde hare tusschenkomst 
of goedkeuring te verkrijgen. De Commissie zal in het bijzonder 
op dit punt met de handels en havenbelangen ernstig rekening 
hebben te houden. 

De beoogde vrachtverdeeling wordt niet nagestreefd voor zoo
veel de beurtvaart betreft. He t moet derhalve mogelijk zijn voor 
deze vaart ontheffing te verkrijgen van het laad en vervoer
verbod. Eene algemeene ontheffing voor de beurtvaart zou het 
gevaar van ontduiking kunnen medebrengen; dat gevaar is alleen 
t e elimineeren door in elk afzonderlijk geval te doen vaststellen, 
of eene bepaalde onderneming inderdaad als beurtvaartbedrijf 
moet worden aangemerkt. 

De beoordeeling, of eene bepaalde onderneming al dan niet 
buiten de beoogde vrachtverdeeling behoort te worden gelaten, 
zal moeten worden overgelaten aan de Bevrachtingscommissie, 
die door hare kennis van de plaatselijke toestanden het best in 
staat zal zijn vast te stellen, of de betrokken onderneming een 
bona fide beurtvaartbedrijf is. Ten behoeve van zulke bedrijven 
zal zij gebruik maken van hare bevoegdheid tot het verleenen 
van ontheffing van het laad en vervoerverbod (art. 4, sub c). 
Deze ontheffing zal verleend kunnen worden voor een bepaald 
tijdvak, zoodat voorkomen wordt, dat voor elke vervoerover
'eenkomst in de beurtvaart (beurtvaartadres) eene goedkeuring 

vereischt is, wat voor dit bedrijf eene te groote belemmering 
zou beteekenen. 

Voorts dient rekening te worden gehouden met de vervoerders, 
die van oudsher uitsluitend of in hoofdzaak goederen vervoeren 
ten behoeve van eene bepaalde onderneming van handel of 
nijverheid. Dit vervoer berust op reeds geruimen tijd bestaande 
relaties tussehen verlader en schipper en voorkomen dient te 
worden,, dat in deze betrekkingen met ruwe hand wordt inge
grepen. Het zal derhalve noodig zijn, dat in zulke gevallen, ter 
beoordeeling van de betrokken Bevrachtingscommissie, goed
keuring van de ter zake buiten hare bemiddeling gesloten of te 
sluiten vrachtovereenkomsten wordt verleend (art. 4, sub b). 

Ondernemingen van handel of nijverheid, die binnenvaartuigen 
in eigendom hebben, zullen vrijheid moeten hebben, om de haar 
toebehoorende goederen per eigen schip te vervoeren. Voor deze 
ondernemingen en voor schippers, met eigen handel varende, 
zullen algemeene ontheffingen van het laad en vervoerverbod 
worden verleend (art. 7, 2de lid). 

Zooals uit het bovenstaande zal zijn gebleken, is het, zonder 
groote belangen te schaden, niet mogelijk eene regeling te ont
werpen, waarvan de bijzonderheden van te voren voor het ge
heele land vaststaan. Aan de hand van de hiervoren aangegeven 
algemeene richtlijnen zal de uitvoering gedecentraliseerd dienen 
te geschieden. Aan de Bevrachtmgseommissies zal derhalve eene 
tamelijk groote vrijheid moeten worden gelaten. De noodige 
eenheid wordt daarbij gewaarborgd doordat de verschillende 
bevrachtingsreglementen de goedkeuring van den met de uit
voering der wet te belasten Minister zullen behoeven, terwijl ter 
beslechting van eventueele geschillen en ter bevordering van 
uniformiteit in de uitvoering der wet eene beroepsinstantie zal 
moeten worden geschapen. 

Deze instantie, de Baad van Beroep in bevrachtingszaken — 
waarvan de samenstelling nader bij ministerieele beschikking zal 
worden geregeld —, zal hebben te beslissen in geschillen betref
fende beurtvaart en tankvaart, vaste relaties, schepen, in eigen 
bedrijf varende met eigen goederen, en eigen-handel-schippers 
(artt. 8 en 9). 

Zooals hieruit blijkt, beperkt het beroep zich tot de aange
legenheden van meer algemeen belang. He t is practisch niet 
mogelijk in alle geschillen, welke zich zouden kunnen voordoen, 
gelegenheid tot beroep open te stellen. Zulks zou de uitvoering 
van de wet in hooge mate bemoeilijken en het vervoer ernstig 
kunnen vertragen. He t behoeft geen betoog, dat dit laatste 
o. m, met het oog op de internationale havenconcurrentie moet 
•worden vermeden. In verband hiermede zijn dan ook beslissingen 
der Bevrachtingscommissiën nopens charters voor eene enkel
voudige reis van beroep uitgesloten (art. 8, l s te lid). 

Tot dekking van de kosten der Bevrachtingscommissies, welke 
administratief en financieel geheel onafhankelijk zullen zijn van 
de Kamers van Koophandel en Fabrieken, zoomede ter bestrij
ding van de verdere kosten, aan de uitvoering van deze wet 
verbonden, zal eene vergoeding worden geheven. Hiertoe geeft 
artikel 10 van het ontwerp de bevoegdheid. Deze vergoeding 
zal telkens bij het afsluiten van eene bevrachtingsovereenkomst 
door den schipper moeten worden voldaan. Bovendien zal deze 
de gebruikelijke courtage van den scheepsbevrachter met een 
maximum van 5 pet. hebben te voldoen, welke ten bate van 
de kas der Commissie zal komen, indien niet van de bemiddeling 
van een scheepsbevrachter gebruik wordt gemaakt. 

Ten einde de Bevra.chtingscommissies reeds aanstonds na hare 
instelling in staat te stellen de haar bij d;t ontwerp van wet 
toegedachte taak te vervullen, zal zoo noodig een kasvoorschot 
verstrekt worden, dat uit de allengs binnenkomende ontvangsten 
zal zijn terug te betalen. 

De artikelen van het wetsontwerp zullen na het bovenstaande 
geen verdere afzonderlijke toelichting behoeven. 

De Minister van Economische Zaken 

en Arbeid, 

T. J . V E E S C H U U R . 


