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Vergaderjaar 1986-1987 

19979 Invoeringswet Boek 8 B.W., tweede gedeelte 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

HOOFDSTUK 1. INVOERING VAN DE TITELS 3 TOT EN MET 13 
EN TITEL 18 VAN BOEK 8 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK 

Inleidende opmerkingen 

1. Het onderhavige voorstel van wet is in hoofdzaak gebaseerd op de 
Vaststellingswetten van 28 maart 1979 (Stb. 245) en van 2 december 
1982 (Stb. 671). 

2. Bij de onder 1 genoemde wetten werden nog niet vastgesteld de 
afdelingen het arbeidsrecht van de bemanningen van zeeën binnenschepen 
betreffende (afdd. 8.4.1, 8.4.3, 8.9.1 en 8.9.3). Voorstellen ter vaststelling 
en invoering van deze onderdelen van Boek 8 zijn in voorbereiding. 

3. Ce afdelingen het passagiersvervoer te water betreffende werden bij 
de onder 1 genoemde wetten nog niet vastgesteld, daar internationaal 
overleg op dat gebied nog gaande was (zie memorie van toelichting bij de 
Vaststellingswet p.125). Het is thans mogelijk te dezer zake voorstellen te 
doen en het onderhavige voorstel regelt het personenvervoer te water in 
de afdelingen 8.5.3 en 8.10.3. Verschillen met het personenvervoer te 
land, dat sinds 1 november 1 983 wordt beheerst door de Wet Overeen-
komst Wegvervoer, worden daarbij, zo enigszins mogelijk, vermeden. 

4. Bij de Staten-Generaal is aanhangig een wetsvoorstel ter vaststelling 
van de herziene afdeling 6 van titel 2 van Boek 8 N.B.W. (Reisovereenkomst, 
wetsvoorstel 17 493). Wanneer dit voorstel tot wet is geworden zal het in 
Boek 8 worden ingevoegd als afdeling 8.2.6. 

5. Bij de Staten Generaal is aanhangig een voorstel voor nieuwe 
regelingen van de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme 
vorderingen en voor de eigenaren van binnenschepen (wetsvoorstellen 
19 768 en 19 770). Wanneer deze voorstellen tot wet zijn geworden 
zullen zij in Boek 8 worden ingevoegd als titels 8.7 en 8.12. 

6. Bij de Staten-Generaal is aanhangig een voorstel voor de Wet 
Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer (wetsvoorstel 
1 7 650). Wanneer dit voorstel tot wet is geworden zal het in Boek 8 
worden ingevoegd als afdeling 8.2.4A. 

7. De Wet huurkoop teboekstaande binnenschepen (Stb. 1985, no. 
364 en zoals deze zal luiden nadat wetsvoorstel 19 390 wet zal zijn 
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geworden) is in het onderhavige voorstel van wet ingevoegd als 
afdeling 8.8.2A. 

8. De belangrijkste wijziging ten aanzien van de Vaststellingswet van 
28 maart 1979 betreft artikel 8.5.1.1. Dit artikel riep een persoonlijke 
aansprakelijkheid van de reder in het leven voor de verplichtingen door 
een bevrachter aangegaan. 

Na ampel overleg met het bedrijfsleven werd deze aansprakelijkheid 
beperkt tot de verplichtingen door een rompbevrachter aangegaan, 
waardoor het ontwerp bijna geheel terugkeerde tot het huidige wettelijke 
systeem. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de gronden, die hiertoe 
hebben geleid en de repercussies die deze wijziging elders teweegbracht 
zie men het bij artikel 8.5.1.1 opgemerkte. 

9. Ook afdeling 8.11.3 betreffende de avarij-grosse van een binnenschip 
werd geheel nieuw ontworpen. Aanleiding hiertoe was de volledige 
aanvaarding door het bedrijfsleven van de zogenaamde Rijnregels die, 
evenals vroeger reeds de York-Antwerp Rules, tot bestendig gebruikelijk 
beding zijn geworden. 

10. Natuurlijk werd zorgvuldig de vinger aan de pols van jurisprudentie 
en litteratuur gehouden en werd, zo zulks noodzakelijk bleek, tekstverdui-
delijking aangebracht. Men zie bijvoorbeeld de artikelen 8.5.2.47 tot en 
met 8.5.2.49a betreffende de netelige, maar uiterst belangrijke vraag wie 
als vervoerder onder cognossement moet worden beschouwd. 

11. Van de geboden gelegenheid werd gebruik gemaakt om zetfouten 
te verbeteren: kortheidshalve werden deze wijzigingen niet in de memorie 
van toelichting vermeld. 

Artikel I 

Artikel 8.3.1.1 
Bij nadere overweging en in overleg met het Ministerie van Economische 

Zaken komt het de ondergetekende niet juist voor inschrijving in het 
handelsregister als constitutief vereiste voor het bestaan van een rederij 
onder gemeenschappelijke naam te stellen. Het handelsregister heeft ten 
doel gegevens over ondernemingen te verstrekken, doch inschrijving 
daarin moet niet strekken ter beantwoording van de vraag of een onder-
neming al dan niet bestaat. 

Artikel 8.3.1.9 
De termijn, waarbinnen een lid der rederij de door de meerderheid der 

leden goedgekeurde rekening en verantwoording kan betwisten, is in 
overeenstemming met artikel 11 derde lid van boek 2 B.W. gesteld op 
één jaar (zie ook art. 3.7.3.1). 

Artikel 8.3.1.11 tweede lid 
1. Het verzuim dat de Vaststellingswet niet vermeldde binnen welke 

termijn de boekhouder zijn verzoek moet indienen, is hersteld. 
2. Duidelijkheidshalve en terwille van de harmonie met de artikelen 

8.3.1.14, 8.3.1.15 en 8.3.1.15a is vastgelegd van wie het verzoek moet 
uitgaan: in casu de boekhouder. 

Artikel 8.3.1.14 
Het verzuim dat de Vaststellingswet niet vermeldde binnen welke 

termijn het verzoek tot verkoop moet worden ingediend, is hersteld. In 
veruit de meeste gevallen zal de belemmering in de exploitatie van het 
schip tot gevolg hebben dat het verzoek ruim binnen deze termijn wordt 
ingediend. 

Artikel 8.3.1.15 eerste lid 
Duidelijkheidshalve is vastgelegd van wie het verzoek moet uitgaan. 
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Artikel 8.3.1.15a 
1. Aangezien de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 

1984, Stb. 628 het begrip «ingezetene» niet kent, is in dit artikel de 
aansluiting op artikel 311 van het Wetboek van Koophandel op andere 
wijze geformuleerd. 

2. De woorden «daartoe strekkend» zijn overbodig. 
3. Terwille van de conformiteit met de artikelen 8.3.1.11, 8.3.1.14 en 

8.3.1.1 5 is ook hier een termijn van twee maanden voorgesteld. 

Artikel 8.3.1.18 eerste lid 
Slechts het optreden van leden der rederij naast de boekhouder moet 

onmogelijk worden gemaakt: bevoegheden van een kapitein en eventuele 
anderen moeten onaangetast blijven. Zie de toelichting in het groene 
boek op p.1258 bij artikel 8.3.1.18 onder 2. 

Artikel 8.3.1.18 tweede lid 
Door de voorgestelde wijziging wordt bereikt, dat de eerste zin van 

artikel 8.3.1.18 tweede lid overeenstemt met de bepaling van artikel 31 
eerste lid van de Handelsregisterwet. 

Artikel 8.3.1.19 
1. De tekst van dit artikel is aangepast aan artikel 8.3.1.18 tweede lid. 
2. Aangezien de Handelsregisterwet uitsluitend spreekt van «inschrij-

ving» is de tekst daaraan aangepast. 

Artikel 8.3.1.20 
De voorgestelde wijziging strekt ertoe duidelijker tot uitdrukking te 

brengen dat zelfstandig optreden van een lid der rederij slechts mogelijk 
is bij afwezigheid van een boekhouder. 

Artikel 8.3.1.24 
Het komt wenselijk voor uitdrukkelijk te bepalen dat ieder lid der rederij 

gerechtigd is de verkoop af te dwingen. 

Artikel 8.3.2.1 eerste lid 
Als overbodig kunnen de woorden «in afwijking van de artikelen 8.1.1 

en 8.1.2» vervallen. 

Artikel 8.3.2.5 eerste lid 
Artikel 2 van het Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964, dat is 

gegrond op artikel 3 der Visserijwet 1963, bepaalt dat zeevissersschepen 
worden geregistreerd in een plaatselijk visserijregister gehouden in de 
gemeente waar het schip thuis behoort. Daar deze schepen niet op grond 
van deze inschrijving de Nederlandse nationaliteit verkrijgen is als 
vereiste voor teboekstelling in het scheepsregister deze inschrijving in het 
visserijregister gesteld. 

Artikel 8.3.2.5 derde lid 
Zie het bij artikel 8.3.2.5 eerste lid opgemerkte. 

Artikel 8.3.2.5 vierde lid 
De toevoeging doet duidelijk uitkomen, dat ook deze verklaring wordt 

ingeschreven. 

Artikel 8.3.2.5 vijfde lid 
De zin is gelijkluidend gemaakt aan artikel 8.8.2.5 zesde lid. 

Artikel 8.3.2.5 zesde lid 
1. Deze bepaling is in overeenstemming met het zevende lid van artikel 

751 van het Wetboek van Koophandel: de ondergetekende acht het 
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wenselijk dat de in dat artikel met betrekking tot een binnenschip neerge-
legde verplichting ook geldt bij de teboekstelling van een zeeschip. Deze 
woonplaatskeuze is niet in de laatste plaats van belang bij een aan meer 
eigenaren toebehorend schip (rederij). 

2. Teneinde te voorkomen dat inschrijving van de woonplaats zou 
kunnen geschieden bij weigering van de teboekstelling is de tekst ten 
opzichte van artikel 751 van het Wetboek van Koophandel iets gewijzigd. 

Artikel 8.3.2.6 eerste lid 
2. Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 
3 en 4. Nu in artikel 8.3.2.5 voor de teboekstelling van een zeevissers-

schip als vereiste wordt gesteld, dat het is ingeschreven in een visserijre-
gister, moeten aan het niet meer ingeschreven zijn in dat register dezelfde 
consequenties worden verbonden als aan het verloren gaan van de 
Nederlandse nationaliteit ten aanzien van zeeschepen. 

Artikel 8.3.2.6 vierde lid 
De toevoeging strekt slechts ter verduidelijking: 
één der partijen of de ambtshalve optredende instantie moet het 

initiatief tot het onderzoek door de rechter nemen. 

Artikel 8.3.2.8 
1. Daar de woorden «is teboekgesteld» ten onrechte wellicht de indruk 

zouden kunnen wekken dat het artikel ook zal gelden als een plaats gehad 
hebbende teboekstelling is doorgehaald, wordt thans gesproken van 
«teboekstaand». 

2. De ondergetekende moge hierbij opmerken, dat uit dit artikel volgt, 
dat op een boekbaar doch niet teboekstaand zeeschip pandrecht kan 
bestaan. Zie voor het huidige recht anders: Hof Den Haag 11 maart 
1983; N.J. 1984 no. 640; H.R. 22 juni 1984, N.J. 1984 no. 651. Een 
dergelijk pandrecht vervalt bij teboekstelling. 

3. Het voorrecht terzake van aanvaring heeft eveneens zakelijke 
werking en moet dus hier worden vermeld. 

Artikel 8.3.2.9 eerste lid 
Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 

Artikel 8.3.2.10 eerste lid 
1. De voorgestelde wijziging is aangebracht teneinde reeds thans 

enige overeenstemming te bereiken met Boek 3 (artikel 3.4.2.4). 
2. Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 

Artikel 8.3.2.10 tweede lid 
1. Dit lid is aangepast aan Boek 3 (artikel 3.11.4a). 
2. De rest van dit lid is vervallen, omdat het de ondergetekende juister 

voorkomt dat in Boek 8 geen andere voorwaarden voor het in kracht van 
gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak worden gesteld dan in het 
algemeen gelden. Om dezelfde reden is ook artikel 3.11 4a tweede lid 
thans nog niet nader gevolgd. 

3. Dit lid is aangevuld met bepalingen ontleend aan artikel 26 van de 
Kadasterwet. 

Artikel 8.3.2.10 derde en vierde lid 
De terugwerkende kracht van de overschrijving van het vonnis vermindert 

de betrouwbaarheid van het register en komt in het N.B.W. niet voor. 
Vooruitlopende hierop stelt de ondergetekende voor deze twee leden te 
schrappen. Wanneer Boek 3 tot wet is geworden kan nader worden 
overwogen of nauwere aansluiting wenselijk is. 

Artikel 8.3.2.10 derde lid 
Een nieuw derde lid is toegevoegd teneinde aan te sluiten bij artikel 31 

van de Kadasterwet. 
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Artikel 8.3.2.11 
1. De terminologie is in overeenstemming gebracht met het voorge-

stelde artikel 3.1.2.2a N.B.W. 
2. Aangezien voor zeevissersschepen niet de hoedanigheid van 

Nederlands schip bestaat, moet hiervoor een uitzondering gemaakt 
worden. 

3. De formulering is aangepast aan artikel 8.3.2.6 eerste lid ten 5e. 

Artikel 8.3.2.12 tweede lid 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 758 Wetboek van 

Koophandel en artikel 7 van de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen. 

Artikel 8.3.2.13 eerste lid 
Tegen artikel 759 van het Wetboek van Koophandel zijn ernstige 

bezwaren naar voren gebracht, bezwaren die zich vooral concentreren op 
het zeerechtelijke daarmee overeenstemmende artikel 8.3.2.13. Naar 
aanleiding van deze bezwaren (zie Rosendaal Zeerecht) trad de regerings-
commissaris in overleg met de Koninklijke Notariële Broederschap (Mrs 
Dragt en Rosendaal die terzake contact hadden met enige in deze 
materie praktijk uitoefenende advocaten) en met de Dienst van het 
Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De uitkomst van dit overleg heeft 
er toe geleid, dat de ondergetekende thans voorstelt enkele wenselijk 
geachte wijzigingen aan te brengen. 

1. Het woord «wijzen» doet twijfel rijzen. «Aanwijzen» betekent 
volgens Van Dalen (11e druk pag.36) onder meer «aanduiden», welk 
laatste woord kan worden geïnterpreteerd als «wijzen op» (p.9). Teneinde 
te voorkomen dat uit het woord «aanwijzen» zou worden afgeleid dat ook 
een verwijzing naar een ander niet ingeschreven document mogelijk ware 
is het vervangen door «vermeld». 

2. De vordering waarvoor hypotheek wordt verleend zal in de overgrote 
meerderheid der gevallen een geldlening zijn, doch noodzakelijk is dit 
niet. Men zie de artikelen 363, 386, 410 en 420 van het eerste boek. 
Voorgesteld wordt derhalve dat ook de aard van de vordering moet 
worden vermeld. Eenzelfde vereiste bevat het artikel 1231 tweede lid 
onder ten tweede ten aanzien van de borderellen. 

Voor die hypotheken die niet strekken tot zekerheid voor een vordering 
uit geldlening kan het vereiste van vermelding van het beloop der 
vordering niet worden gesteld. 

3. Een essentieel onderdeel van de hypotheekverlening betreft de 
opeisbaarheid van de vordering. 

Het vereiste «de bedingen nopens de opeisbaarheid van de vordering» 
op te nemen werd daarbij als uitermate bezwarend ondervonden. Het 
belang van derden om van het geheel der opeisbaarheidsbedingen kennis 
te kunnen nemen zal over het algemeen niet groot zijn daar het hun in de 
eerste plaats erom gaat f er een voorbelasting is. Daartegenover staat 
nog het belang van de reder dat niet een ieder kennis kunne nemen van 
het geheel der afgesproken financiële transacties. 

Op grond van deze overwegingen heeft de ondergetekende het hem 
gedane voorstel te volstaan met de eis in de akte het overeengekomen 
aflossingsschema op te nemen overgenomen. 

Hij moge hierbij nog opmerken dat zou de wet deze mogelijkheid niet 
opnemen en eisen dat de opeisbaarheidsbedingen vermeld moeten 
worden het niet denkbeeldig is dat in de akte steeds wordt bepaald, dat 
de lening ter zekerheid waarvan de hypotheek werd verstrekt, met een 
termijn van één maand te allen tijde kan worden opgezegd, doch dat 
hypotheekgever en nemer in een «backletter» overeenkomen in welke 
gevallen de hypotheeknemer niet van deze bevoegdheid gebruik zal 
maken. Een dergelijke praktijk zou ernstig inbreuk maken op het principe 
van openbaarheid van de op een schip rustende rechten. 
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4. Bij crediethypotheken, die tegenwoordig steeds meer worden 
gevestigd, is het ondoenlijk de rente op te geven, daar de leningen, 
waarvoor dergelijke hypotheken worden gevestigd een naar toekomstige 
standaarden vast te stellen rente zullen dragen. 

Artikel 8.3.2.15 tweede lid 
Aansluiting is gezocht bij artikel 3.1.2.4a. 

Artikel 8.3.2.18 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 764 van het 

Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.3.2.19 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 765 van het 

Wetboek van Koophandel, aangevuld met de vermelding van artikel 864 
B.W. 

Artikel 8.3.3.1 
In navolging van artikel 318d eerste lid van het Wetboek van Koophandel 

is uitdrukkelijk bepaald dat in dit artikel genoemde vorderingen in rang 
gelijk zijn. 

Artikel 8.3.3.2 
Bij het mondeling overleg, dat de regeringscommissaris met de 

Bijzondere Commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek uit 
de Eerste Kamer der StatenGeneraal (Bijl. Hand. I, 1978-1979, 14049 
nr. 62) mocht voeren, maakte een lid van de P.v.d.A.-fractie bezwaar 
tegen het gelijk behandelen van zee- en binnenschip voor wat betreft het 
voorrecht van de vorderingen ontstaan uit arbeidsovereenkomsten van de 
kapitein of de andere leden van de bemanning. Haar kwam het voor dat 
de beperking van het voorrecht tot loon gedurende slechts zes maanden 
verschuldigd in het geval van een zeeschip ten onrechte was aangebracht. 
Een zeeschip immers maakt herhaaldelijk reizen van meer dan zes 
maanden, een binnenschip niet. Bovendien gaat de reis per binnenschip 
gemeenlijk door landen, waar een betere rechtsingang mogelijk is dan in 
de delen van de wereld, die door een zeeschip bevaren worden. Voorts 
wees dit lid der commissie erop, dat de bemanning van een zeeschip 
meer mensen telt, zodat ook in dit opzicht de wens tot het gelijktrekken 
van de regeling ter zee met die in de binnenvaart niet doorslaggevend 
mag zijn. De regeringscommissaris kon zich voorlopig met dit standpunt 
verenigen en zegde toe dat hij nader overleg met belanghebbenden zou 
plegen. Dit overleg vond plaats en leidde ertoe dat thans wordt voorgesteld 
de periode van zes maanden te verlengen tot één jaar, waarmee naar de 
Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart mededeelde aan 
de belangen van de zeevarenden voldoende recht wordt gedaan. Voor 
nadelige invloed van deze verlenging op de kredietverlening aan Neder-
landse schepen behoeft niet te worden gevreesd: de bestaande Neder-
landse Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Grote Handelsvaart 
schrijft thans een maximale dienstperiode voor van zes maanden, zodat 
een tegoed over een periode van twaalf maanden zelden, zo ooit, zal 
voorkomen. 

In hoeverre de onderhavige bepaling op de vorderingen van de beman-
ning van een niet-Nederlands schip zal worden toegepast, is een hier niet 
op te lossen vraag van internationaal privaatrecht. 

Artikel 8.3.3.8 
1. Voor het toekennen van een voorrecht aan de vorderingen, die door 

rechtshandelingen van een rompbevrachter ontstaan en het vervallen van 
het onder b genoemde voorrecht zie men hetgeen in deze toelichting bij 
artikel 8.5.1.1 eerste en tweede lid is opgemerkt. 
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2. Behalve de vorderingen op de rompbevrachter is ook de vordering 
uit hoofde van vervoer op één der in artikel 8.5.2.49 of artikel 8.10.2.53 
genoemde andere personen bij voorrang op het schip verhaalbaar. Men 
zie de huidige artikelen 318q en 318r van het Wetboek van Koophandel. 

3. Voor de invoeging van het woord «rechtstreeks» zie men hetgeen in 
deze toelichting bij artikel 8.5.1.1 eerste en tweede lid onder 9 is opgemerkt. 

4. Nu op grond van het gewijzigde artikel 8.5.1.1 de reder naast een 
rompbevrachter met deze hoofdelijk aansprakelijk is, is het onder b 
bepaalde naast het onder a bepaalde overbodig. 

5. Het in het eerste lid onder e bepaalde kan, nu het reeds uit het 
onder a bepaalde voortvloeit, vervallen. 

Artikel 8.3.4.0 
De Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen bevat een geheel op zichzelf 

staande regeling van de op een luchtvaartuig bij voorrang verhaalbare 
vorderingen. Deze regeling is op een verdrag gegrond en mag niet 
worden doorkruist door het feit dat het luchtvaartuig aan boord van een 
schip wordt vervoerd. 

Artikel 8.3.4.1 tweeae lid 
Zie het bij artikel 8.3.3.1 opgemerkte. 

Artikel 8.3.4.2 tweede lid 
1. De tekst is aangepast aan de nieuwe redactie van de artikelen 

8.5.2.59 en 8.10.2.63. 
2. Duidelijkheidshalve volgt hier een overzicht van de vorderingen, die 

bevoorrecht kunnen zijn op een schip aan boord van een ander schip 
vervoerd: 

a. kosten van uitwinning 
b. vordering terzake van kosten van beslag 
c. vordering uit arbeidsovereenkomst 
d. hulploon en bijdrage in avarij-grosse op schip 
als schip 
e.hulploon en bijdrage in avarij-grosse op schip als lading 
f. vordering uit hypotheek 
g. vordering uit vervoerovereenkomst 
h. vordering genoemd in artikel 8.3.3.8 of artikel 8.8.3.8 
i. vordering genoemd in artikel 1185. 

Artikel 8.3.4.4 
1. Het in het eerste lid bepaalde volgt reeds uit de tweede zin van het 

tweede lid van artikel 8.3.4.2 en behoort dus te vervallen. 
2. De Vaststellingswet regelt in artikel 8.3.4.4 tweede lid slechts de 

rangorde bij samenloop van vorderingen terzake van hulploon en avarij-
grosse en niet het geval dat alléén vorderingen terzake van hulploon of 
avarij-grosse bevoorrecht zijn. Dit verzuim wordt hersteld. 

Artikel 8.3.4.7 eerste lid 
Het artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 8.3.3.9. 

Artikel 8.3.4.7 tweede lid 
De betreffende artikelen in het Wetboek van Koophandel zijn onderge-

bracht in de nieuw voorgestelde artikelen 626 en 636 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 8.3.4.8 
1. De voorgestelde wijziging heeft ten doel de positie van de leverancier 

van brandstof te versterken (men zie het bij artikel 8.5.1.1, eerste en 
tweede lid onder 10 opgemerkte). In geval van tijdbevrachting is de 
brandstof ten laste van de tijdbevrachter (art. 8.5.2.57) en volgens de 
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bepalingen van de meeste charterpartijen is hij ook de koper van de 
brandstof. Teneinde nu te vermijden dat het overpompen van de brandstof, 
doordat het gezien wordt als een in handen van de reder, rompbevrachter 
of tijdvervrachter van het schip geraken, het recht van reclame van de 
leverancier verloren zou doen gaan, is bepaald dat hij ook in een dergelijk 
geval zijn op artikel 1191 of op artikel 230 van het Wetboek van Koophandel 
gegronde bevoegdheid kan uitoefenen. Het uitoefenen daarvan is voor de 
reder of andere wederpartij van de tijdbevrachter zeer bezwaarlijk en de 
bevoegdheid tot reclame is derhalve (in afwijking van art. 1191 en art. 
232 lid 2 W.v.K.) slechts gedurende 48 uur na aflevering toegekend. 

2. Ten aanzien van ketelwater geeft artikel 8.5.2.57 een regeling gelijk 
aan de voor brandstof gegevene en het voorgestelde artikel geeft dan ook 
de leveranciers hiervan dezelfde bescherming. 

3. De «shipchandler», d.w.z. de leverancier van levensmiddelen en 
andere scheepsbenodigdheden (het ontwerp onhoudt zich van een 
definitie van dit ietwat vage begrip) kan in dezelfde positie komen te 
verkeren als de verkoper van brandstof. Ook te zijnen aanzien geeft het 
voorgestelde artikel een verruiming van het recht van reclame. 

Artikel 8.4.2.13 eerste lid 
Voor de invoeging van het woord «rechtstreeks» zie men hetgeen in 

deze toelichting bij artikel 8.5.1.1 eerste en tweede lid onder 9 is opgemerkt. 

Artikel 8.4.2.16 
Het kan ter behartiging van ladingbelangen noodzakelijk zijn dat de 

kapitein exploiten enz. ontvangt. 

Artikel 8.4.2.20 
1. Voor de omschrijving van opzet of voorwaardelijke opzet is gebruik 

gemaakt van de daarvoor in artikel 4 Imcolim, in artikel 13 van het 
Atheense Verdrag en in de Wet Overeenkomst Wegvervoer (artt. 30, 75 
en 100) gebezigde terminologie. Deze tekst is de modernste en het kwam 
derhalve gewenst voor deze versie ook hier te bezigen. 

2. Daar het mogelijk is, dat opzet van de kapitein slechts mede-oorzaak 
is en de schade gedeeltelijk buiten deze opzet om is ontstaan, bepaalt het 
artikel, dat de kapitein slechts aansprakelijk is «voor zover er «opzet» in 
het spel is» 

Artikel 8.5.1.1 eerste en tweede lid 
1. Tegen de in de Vaststellingswet gegeven regeling die de reder 

aansprakelijk deed zijn voor de verbintenissen door een bevrachter 
aangegaan, zijn vele bezwaren naar voren gebracht. Men zie het Eindverslag 
van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk 
Wetboek uit de Eerste Kamer, (zitting 1978-1979, 14049, nr. 62) op 
bladzijde 6. Zoals door hem toegezegd, pleegde de regeringscommissaris 
terzake uitvoerig mondeling en schriftelijk overleg. De volgende belang-
hebbenden werden door hem geraadpleegd: 

1. Cebosine, The Netherlands Association of Shipbuilders. 
2. Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager. 
3. Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties. 
4. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. 
5. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de 

Beneden-Maas. 
6. Koninklijke Nederlandse Redersvereniging. 
7. Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. 
8. Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors. 
9. Scheepvaart Vereniging Noord. 
10. Nederlandse Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, 

Zeilmakers en Scheepstuigers. 
11. Vereniging van Werkgevers in de Kleine Handelsvaart. 
12. Commissie Zeehavenoverleg 
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2. Bij dit overleg bleek het bedrijfsleven weinig te hechten aan de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de reder voor de rechtsvorderingen op 
de tijden reisbevrachter zoals deze uit de Vaststellingswet voortvloeide. 
Dergelijke persoonlijke aansprakelijkheid komt in andere rechtsstelsels 
ook niet voor (ook niet in het Amerikaanse men zie hieronder) en men 
vreesde zelfs dat zij reders ertoe zou kunnen brengen hun schip buiten de 
Nederlandse rechtssfeer te houden teneinde te voorkomen dat zij niet 
alleen met het schip maar ook met hun overige vermogen aansprakelijk 
zouden worden voor vorderingen op tijdof reisbevrachters, waaraan zij 
part noch deel hebben. Ook achtte men de mogelijkheid niet uitgesloten, 
dat de reders ertoe zouden overgaan hun schepen in één-scheepsmaat-
schappijen onder te brengen, waardoor ook andere crediteuren gedupeerd 
zouden kunnen worden. 

Geheel los van deze argumenten hecht de ondergetekende er waarde 
aan, dat het Nederlandse zeerecht op dit stuk niet een van de gangbare 
opvattingen geheel afwijkend standpunt zal innemen en naar reeds blijkt 
uit bovengenoemd Eindverslag stelt hij dan ook voor deze persoonlijke 
aansprakelijkheid van de reder uit de wet te verwijderen. 

3. Het Amerikaanse recht (1971 Federal Maritime Lien Act, Sections 
971-973 of Title 46 of the U.S. Code) kent weliswaar geen persoonlijke 
aansprakelijkheid van de eigenaar voor de in artikel 8.5.1.1 bedoelde 
vorderingen, doch kent de crediteur een verhaalsrecht op het schip toe 
voor deze vorderingen, ook indien zij zijn aangegaan door «any person to 
whom the management of the vessel at the port of supply is entrusted». 
Vele van de geraadpleegde organisaties waren voorstanders van een 
soortgelijk systeem, doch van rederszijde werden ernstige bezwaren 
aangevoerd. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, het Koninklijke 
Zeemanscollege «De Groninger Eendracht» en de Vereniging van Werk-
gevers in de Kleine Handelsvaart vertolkten het standpunt, dat slechts 
handelingen van de rompbevrachter de reder zouden mogen binden en 
dan nog slechts met een verhaalbaarheid op het betrokken schip. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam en de 
Scheepvaart Vereniging Noord bleken van mening te zijn, dat crediteuren 
van bevrachters en voornamelijk hadden zij daarbij het oog op cargadoors 
en stuwadoors in de huidige rechtssituatie voldoende mogelijkheden 
vinden hun belangen te behartigen. Slechts een kleine minderheid in de 
Scheepvaart Vereniging Noord was van andere mening en bleek zelfs 
voorstander te zijn van handhaving van het systeem der Vaststellingswet. 

Als bezwaren tegen het Amerikaanse systeem werden aangevoerd, dat 
op het schip verhaalbaar worden de vorderingen door agenten van 
bevrachters aangegaan («the above-named officers and agents ... include 
such officers and agents appointed by a charterer»), hoewel de reder 
geen enkele band heeft met deze bevrachters (die immers niet zijn 
contractuele wederpartij behoeven te zijn men zie blz. 74 van de memorie 
van toelichting bij de Vaststellingswet), laat staan met hun agenten. Men 
vreest ook dat door de niet korte (art. 8.3.3.9: één jaar) duur van het aan 
de vordering verbonden voorrecht de gevolgen van déconfitures van 
bevrachters of hun agenten van velerlei nationaliteit alle geconcentreerd 
zullen worden op het schip en dat dit de reder ertoe zou kunnen brengen 
met zijn bevrachters overeen te komen het schip buiten de Nederlandse 
rechtssfeer te houden. 

Voor zover de getroffen regeling op grond van internationaal privaat-
rechtelijke regelingen van toepassing zal worden op buitenlandse 
schepen, zou Nederland een toevluchtsoord kunnen worden voor buiten-
landse crediteuren, die, gebruik makend van het Nederlandse recht hier 
te lande, beslag op het schip gaan leggen. 

Ook buitenlandse rechters echter zouden, wanneer er voldoende 
aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer bestaan, Nederlands 
recht kunnen gaan toepassen ten faveure van buitenlandse crediteuren 
doch ten nadele van Nederlandse reders. 
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Gezien de snelheid, waarmee schepen worden afgehandeld en moeten 
worden afgehandeld, zal het de crediteur, die toch enige tijd nodig zal 
hebben zijn rekening uit te schrijven (en te constateren dat deze onbetaald 
blijft) veelal niet mogelijk zijn het schip in beslag te nemen, terwijl dit nog 
onder het charter met de in gebreke blijvende bevrachter vaart. Tengevolge 
hiervan kunnen onder het Amerikaanse systeem niet alleen de reder, 
maar ook opvolgende bevrachters, die zelf aan hun verplichtingen 
voldoen, zeer geschaad worden door de inbeslagneming van het schip 
voor gedurende vorige bevrachtingen ontstane vorderingen. Buitenlandse 
crediteuren zouden er ook toe verleid kunnen worden met minder 
zekerheid voor hun vorderingen genoegen te nemen in de wetenschap 
dat zij in Nederland verhaal op het schip kunnen nemen. 

Deze argumenten winnen alle aan kracht nu het steeds gebruikelijker is 
geworden in de bevrachting (in afwijking van de artt. 8.5.2.40 en 8.5.2.53) 
te bepalen, dat de bevrachter het schip zal laden en lossen («fios-beding»: 
men zie in dit verband de voorgestelde wijziging van deze artikelen), 
zodat vooral de stuwadoorskosten een aanzienlijke last op het schip 
zouden vormen. 

In de praktijk is dan ook gebleken, dat men op allerlei wijze tracht de 
mogelijkheid te scheppen bewijs te leveren van het feit, dat de crediteur 
ervan op de hoogte was, dat de bevrachter niet de bevoegdheid had een 
voorrecht op het schip te doen ontstaan. Men zie de Memorie van 
Toelichting van de Vaststellingswet op artikel 8.5.1.1 tweede lid (blz. 73). 
Veel succes boekt men echter met deze maatregelen in Amerika niet en 
dit zal in Nederland niet anders zijn, gezien ook nog de uit de grote 
omvang van een haven als Rotterdam voortvloeiende moeilijkheid aan de 
weet te komen met wie de bevrachter contracten zal afsluiten (zie G. 
Gilmore and Ch.L. Black Jr., The Law of Admiralty blz. 683 v.).Vooral van 
buitenlandse reders is trouwens niet te verwachten, dat zij zich zozeer 
van het Nederlandse recht op de hoogte zullen stellen, dat zij deze 
maatregelen op voorhand nemen. 

4. De ondergetekende is op grond van deze argumenten tot de mening 
gekomen, dat aan het huidige recht de voorkeur moet worden gegeven 
boven het Amerikaanse systeem. 

5. Het thans voorgestelde ontwerp keert bijna geheel terug tot het 
huidige recht. De reder is met de rompbevrachter aansprakelijk (art. 322 
W.v.K.), doch hij kan het ontstaan van deze aansprakelijkheid verhinderen 
door de crediteuren ervan op de hoogte te brengen, dat de rompbevrachter 
hem niet kan binden. Van deze mogelijkheid zal niet veel gebruik worden 
gemaakt doch er was geen reden haar uit te sluiten; na dergelijk bekend 
worden, is immers geen sprake meer van enige de reder toe te rekenen 
schijn dat hij gebonden zou zijn. 

Bovendien is toegevoegd, dat geen binding van de reder ontstaat (men 
zie hierover B. Wachter in «Recht door zee» blz. 210) indien degeen met 
wie de rechtshandeling werd verricht wist ook zonder dat de reder kan 
aantonen, dat hem dit kenbaar is gemaakt dat deze niet rechtstreeks zou 
strekken tot het in het bedrijf brengen of houden van het schip. Met 
«weten» is gelijkgesteld «het zonder eigen onderzoek moeten weten» 
(vgl. art.6 Boek 2 Wetsontwerp 17 725). 

6. Niet gehandhaafd echter is de mogelijkheid het ontstaan van de 
aansprakelijkheid van de eigenaar te verhinderen door inschrijving van de 
rompbevrachting in het scheepsregister. De praktijk leert dat deze 
inschrijving zelden, zo ooit, plaats vindt en bij de snelheid waarmee 
heden ten dage de behandeling van schepen in een haven plaats vindt is 
van een crediteur niet te verwachten dat hij vóór het aangaan van zijn 
verbintenis recherche in het scheepsregister doet. 

7. Volgens het huidige recht (art. 318r W.v.K.) zijn vorderingen op de 
rompbevrachter verhaalbaar op het schip, ook wanneer de eigenaar 
daarvan niet op grond van artikel 322 Wetboek van Koophandel daarvoor 
persoonlijk aansprakelijk is en het komt de ondergetekende, aan wie niet 
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gebleken is dat deze bepaling op bezwaren stuit , wenseli jk voor dit 
verhaalsrecht op het schip, ten welks behoeve de vorder ingen werden 
aangegaan, te handhaven (men zie in dit verband H.R. 29 juni 1979, N.J. 
1980 no. 346 , waar de crediteur onder het huidige recht reeds de 
mogel i jkheid word t gegeven het schip van de eigenaar, die geen debiteur 
is, in conservatoir beslag te nemen). 

8. Eveneens in overeenstemming met het huidige recht (art. 318q 
W.v.K.) is aan de vorder ingen op de rompbevrachter een in rang na 
hypotheek komend voorrecht verbonden (art. 8.3.3.8 lid 1), dat niet van 
«droit de suite» is voorzien. 

In hoeverre de reder verhaal heeft op de rompbevrachter is anders dan 
in het huidige recht aan parti jen ter regeling overgelaten. 

9. Teneinde uit te sluiten, dat een voorrecht word t toegekend aan 
vorder ingen die ontsprui ten aan rechtshandel ingen die als bi jvoorbeeld 
geldleningen worden aangegaan o m de reder of rompbevrachter in staat 
te stel len rechtshandel ingen te verr ichten, die strekken tot het in bedri j f 
brengen of houden van het schip, is het woord «rechtstreeks» vóór 
«strekken» ingevoegd. 

10. De posit ie van de crediteur van de t i jdof reisbevrachter is door 
deze terugkeer tot het huidige recht ten opzichte van de Vaststel l ingswet 
verslechterd, doch naar het oordeel van de ondergetekende niet in 
onaanvaardbare mate. Ook thans immers weten deze crediteuren vele 
moei l i jkheden te voorkomen door bij reparat ieopdrachten, leveranties aan 
het schip, s tuwadoorscontracten, bunkerleverant ies, enz., enz. rechtstreeks 
met de kapitein te handelen, die immers zijn principaal (reder, rompbe-
vrachter) bindt (men zie ook het gewi jz igde art. 8.5.2.7 lid 3) of door 
zekerheid te eisen voor de voldoening van hun vorderingen en het 
betrachten van zorgvuldigheid bij het aanvaarden van opdrachten. 

Door de in het onderhavige ontwerp gedane voorstel len t racht de 
ondergetekende desalniet temin enig soelaas te bieden aan hen, die 
diensten voor het schip verr ichten. Men zie de artikelen 8.3.4.8 en 
8 .5 .1 .1 . vi j fde l id. 

Artikel 8.5.7.1. vijfde lid 
1. Het komt veelvuldig voor, dat loodsgelden (anders dan artikel 318c 

W.v.K. bezigt het on twerp niet de verouderde term «loodsloon», doch 
spreekt op de voet van de Loodswet 1957 van «loodsgeld») en andere 
scheepvaartrechten ten behoeve van het schip aan de tot ontvangst van 
deze betal ingen gerecht igde instanties door derden worden voldaan. 
Artikel 10 van de Loodswet 1957 verpl icht de kapitein tot betal ing van 
het loodsgeld binnen één maand na het opvaren van het Nederlandse 
vaarwater en in elk geval vóór zijn vertrek naar zee of het bui tenland, 
tenzij zekerheid is gesteld ten behoeve van de ontvanger. In de praktijk 
gaat aan de betal ing van loodsgelden door derden, agenten of cargadoors 
een door hen gegeven zekerheidsstel l ing in de zin van het genoemde 
artikel 10 vooraf. De geschetste prakti jk bevordert een vlotte afwikkeling 
van de scheepvaart. Teneinde de posit ie van degene die betaald heeft te 
versterken, bepaalt het voorgestelde vijfde lid van artikel 8.5.1.1 dat deze 
gesubrogeerd word t in de rechten van de ontvanger van het loodsgeld 
ten aanzien van de reder, rompof t i jdbevrachter enz. 

2. Veelal zal de kapitein de debi teur van deze rechten zijn (men zie b.v. 
artikel 10 Loodswet) en waar de reder of, in geval van rompbevracht ing, 
de rompbevrachter de principaal van de kapitein is, zijn deze beiden 
jegens deze instanties aansprakelijk. In geval van t i jdbevracht ing is 
bovendien op grond van het (ten opzichte van het voorontwerp in dit 
opzicht verduideli jkte) artikel 8.5.2.7 de t i jdbevrachter voor deze betal ingen 
aansprakelijk. Daarnaast echter kunnen ook nog andere f iguren schuldenaar 
van deze vorderingen zijn en vooral bij buitenlandse schepen zullen dezen 
veelal moeil i jk onder de Nederlandse terminologie samen zijn te vatten. 
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Het ontwerp spreekt derhalve in het algemeen van «de schuldenaren van 
deze vorderingen», doch handhaaft daarnaast duidelijkheidshalve de 
Nederlandse termen. 

3. Hetgeen hierboven met betrekking tot loodsgelden is opgemerkt kan 
evenzeer gelden ten aanzien van kanaalof havengelden dan wel andere 
scheepvaartrechten. 

4. Uit het eveneens gewijzigde artikel 8.3.3.8 eerste lid onder a vloeit 
voort, dat deze vorderingen, voor zover zij rusten op reder of rompbe-
vrachter, op het schip bevoorrecht zijn. 

Art/kelen 8.5.1.2, 8.5.1.3 en 8.5.1.6 
De redactie is verduidelijkt. 

Artikel 8.5.1.5 tweede lid 
Naar aanleiding van een opmerking van Roelvink (Recht door zee blz. 

151) moge de ondergetekende erop wijzen dat de onderhavige bepaling 
ten gevolge kan hebben, dat de vervoerder, die zelf geen partij is bij een 
vervoerovereenkomst met de eiser (b.v. de eigenaar der goederen), zich 
kan verweren met de door hemzelf in de keten der exploitatie-overeen-
komsten gesloten vervoerovereenkomst (b.v. met de expediteur die ten 
behoeve van de eigenaar de vervoerovereenkomst sloot). 

Artikel 8.5.1.5 derde lid 
1. In het derde lid is hersteld een door Mr J.J. Wiarda aan de rege-

ringscommissaris gesignaleerde vergissing, die gemaakt is bij de opstelling 
van artikel 8.5.1.5 derde lid. Indien de persoon of zaak, die aanleiding 
geeft tot een actie buiten overeenkomst, aan boord van het vervoermiddel 
is op grond van een overeenkomst die geen vervoerovereenkomst is, 
heeft de aangesprokene niet een beroep op de exploitatie-overeenkomst 
die een partij bij de exploitatie-overeenkomst aanging met degeen wiens 
belang zich aan boord bevindt (men zie het voorbeeld onder 3 op blz. 70 
van de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet, eerste stuk) maar 
op de overeenkomst, die deze laatste aanging met een partij bij een 
exploitatie-overeenkomst. 

2. Men zie het bij artikel 8.5.1.5 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.5.1.7 
Men zie het bij artikel 8.4.2.20 onder 1 opgemerkte. 

Artikel 8.5.2.1 eerste lid 
Teneinde duidelijker te doen uitkomen, dat deze afdeling los staat van 

de afdeling 8.2.1 werden opnieuw definities gegeven van «vervoerder» en 
«afzender». 

Artikel 8.5.2.1 vierde lid eerste zin 
Overeenstemming is bereikt met artikel 8.13.2.3. 

Artikel 8.5.2.1 vierde lid tweede zin 
De invoering van afdeling 8.5.3 maakt dit voorbehoud noodzakelijk. 

Artikel 8.5.2.1a 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 467a W.v.K. als 

vastgesteld bij Wet van 11 maart 1981 (Stb. 206). 

Artikel 8.5.2.1b 
Hoewel daaraan noch in jurisprudentie noch in literatuur ooit is 

getwijfeld, bepaalt artikel 8 van het Cognossementsverdrag uitdrukkelijk, 
dat dit verdrag nationale wetten met betrekking tot de beperking van 
aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen onverlet laat. Men zie 
ook artikel 19 van het Atheense Verdrag dat hetzelfde bepaalt ten 
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opzichte van verdragen. Het voorgestelde artikel neemt deze bepalingen 
over en voegt daaraan toe, dat hetzelfde geldt ten aanzien van de 
beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen. 
Zeevervoer immers kan ook met binnenschepen worden uitgevoerd. 

Artikel 8.5.2.3 
Daar in artikel 8.5.4.1 ook de rompbevrachting wordt gedefinieerd als 

een terbeschikkingstelling van het schip en de bepalingen betreffende 
huur, enz. daarbij niet van toepassing zijn uitgesloten, heeft het onderhavige 
artikel ten aanzien van rompbevrachting geen toepassing. 

Artikel 8.5.2.7 derde lid 
1. De tijdvervrachter verbindt zich veelal de kapitein te bevelen 

cognossementen voor de aan boord genomen zaken te tekenen. Artikel 
8.5.2.49 regelt de gevolgen van een dergelijke ondertekening en door de 
onderhavige wijziging wordt bereikt, dat dit laatste artikel een uitputtende 
regeling geeft. 

2. Door invoering van het woord «mede» wordt vermeden dat men uit 
dit artikel zou afleiden dat slechts de bevrachter door de ondertekening 
door de kapitein en niet meer diens pricipaal wordt gebonden. 

3. Tot uitdrukking is gebracht dat de bevrachter niet alleen gebonden 
wordt door een rechtshandeling van de kapitein, doch daaraan ook 
rechten kan ontlenen. Bestelt de kapitein bijvoorbeeld brandstof, dan kan 
ook de bevrachter levering daarvan verlangen. 

Artikel 8.5.2.9 
De bepaling is aangepast aan artikel 468 leden 10 en 11 en de artikelen 

504 en 506 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.5.2.10 tweede lid onder j 
Artikel 4 lid 2 onder j van het Cognossementsverdrag is nauwkeuriger 

weergegeven. 

Artikel 8.5.2.15 eerste lid 
De tekst is aangepast aan het SDR-Protocol van 21 december 1979 

(Trb. 1985, 122) ter wijziging van het Brusselse Cognossementsverdrag 
van 1924, zoals dat Cognossementsverdrag is gewijzigd bij Protocol van 
23 februari 1968. Dit SDR-Protocol, waarbij rekeneenheden worden 
gentroduceerd in plaats van zogenaamde «goudf ranken», is door Nederland 
geratificeerd en treedt in werking op 18 mei 1986. 

Artikel 8.5.2.15 tweede lid 
Dit lid geeft artikel 4 vijfde lid onder b van het Gewijzigd Verdrag weer. 

De tweede zin echter komt in dit Verdrag niet voor en bevat derhalve 
interpretatie daarvan. Het komt juister voor ook hier het elders gevolgde 
principe dat de wet de rechter geheel vrij moet laten in zijn interpretatie 
(zie de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet op p.3) te 
handhaven. Zulks te meer nu, in theorie althans, moeilijkheden zouden 
kunnen rijzen in die gevallen waarin een schade geleden door een fysieke 
beschadiging van te laat afgeleverde goederen wordt goedgemaakt door 
een stijging in de marktprijs daarvan. 

Teneinde de uniformiteit tussen de verschillende takken van vervoer te 
handhaven wordt voorgesteld ook de artikelen 8.10.2.12, 8.13.2.14 en 
8.13.4.11 te wijzigen. 

Artikel 8.5.2.15 vierde lid 
Dit lid stemt overeen met artikel 4 vijfde lid onder d van het gewijzigde 

Brusselse Cognossementsverdrag, zoals dit is gewijzigd bij het Protocol 
bij dat Verdrag van 21 december 1979, artikel II, lid 2. 
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Artikel 8.5.2.15 vijfde lid 
Evenals elders is de Engelse tekst van het Verdragsartikel (artikel 4 lid 5 

onder e van het gewijzigde Brusselse Cognossementsverdrag) waarop 
deze bepaling is gegrond, overgenomen. 

Artikel 8.5.2.15 zevende lid 
De tekst is meer in overeenstemming gebracht met artikel 469a 

zevende lid van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.5.2.19 derde lid 
1 en 2. De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 8.10.2.17, 

dat duidelijker is. 
3. Gezien de technische ontwikkelingen in zee- en binnenvaart is het 

op grond van de motieven die daartoe gelden in het wegvervoer (zie 
toelichting bij het voorontwerp van artikel 8.13.2.24 op p. 1467/8) 
wenselijk ook hier de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst 
door de vervoerder in te voegen. 

Artikel 8.5.2.19 vierde lid 
Voor de bepaling dat de overeenkomst in het geval dat er reeds een 

gedeeltelijke lading aan boord is, niet eindigt voor de lossing van de 
lading zie men het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 
bij artikel 8.5.2.43 eerste lid op p.105 onder 3 opgemerkte. 

Artikel 8.5.2.19 vijfde lid 
1. De hier bedoelde verplichting zal in sommige gevallen eerst gelden, 

wanneer het vervoer wordt beheerst door de bepalingen van een cognos-
sement. Om in dat geval strijd met het wellicht dwingendrechtelijke, aan 
het Brusselse Cognossementsverdrag ontleende artikel 8.5.2.10 derde lid 
te voorkomen, is te dien opzichte een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt. 

2. Het laatste zinsdeel is overbodig. 

Artikel 8.5.2.23 
De bepaling van artikel 8.13.2.25 is, daar zij ook in de zeevaart wenselijk 

is, hier (evenals in artikel 8.10.2.21) overgenomen. 

Artikel 8.5.2.24 
De bepaling van artikel 8.13.2.26 is, daar zij ook in de zeevaart wenselijk 

is, hier (evenals in artikel 8.10.2.22) overgenomen. 

Artikel 8.5.2.26 tweede lid 
Evenals in artikel 8.13.2.28 is een, overigens vanzelf sprekend, voorbe-

houd gemaakt voor het over gevaarlijke zaken in het algemeen handelende 
hier onmiddellijk op volgende artikel. 

Artikel 8.5.2.27 vierde lid 
De wijziging in artikel 8.5.2 1 5 tweede lid maakt ook hier wijziging 

noodzakelijk. 

Artikel 8.5.2.27 vijfde lid 
Zoals opgemerkt in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 

bij artikel 8.5.2.27 tweede lid (p.97) en artikel 8.5.2.27 vijfde lid (p.98) 
ontstaat niet door het feit van de aflevering uit hoofde van artikel 8.5.2.54 
eerste lid een verplichting tot vrachtbetaling: deze ontstaat slechts bij 
aflevering ter bestemming. Hetzelfde geldt ten aanzien van het tweede lid 
van artikel 8.5.2.54: of vracht («vracht bij de roes») voor de daar bedoelde 
zaken verschuldigd is bij de voortijdige aflevering zal aan de hand van het 
door partijen overeengekomene moeten worden beslist. 
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Artikel 8.5.2.29 
De tekst is in overeenstemming gebracht met de artikelen 8 2 2 8 en 

8.13.2.32. Men zie het bij artikel 8.2.2.8 opgemerkte. 

Artikel 8.5.2.30 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 468 derde lid van 

het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.5.2.32 
1. Ter verduidelijking is met zoveel woorden uitzondering gemaakt voor 

cognossementen op naam, die zoals wel vanzelf spreekt niet verhandelbaar 
zijn (zie Loeff Vervoer ter zee no. 99). 

2. Gevolg is gegeven aan een wens van vervoerderszijde uitdrukkelijk 
te bepalen dat het cognossement in één, twee of meer exemplaren kan 
worden afgegeven. 

Artikel 8.5.2.34 
Teneinde te voorkomen, dat hij die t.z.t. in rechte een beroep wil doen 

op de bepalingen, waarnaar het cognossement verwijst, in een eerder 
stadium weigert deze kenbaar te maken, laat het artikel de mogelijkheid 
tot zulk een beroep slechts open aan hem, die van de aanvang van het 
geschil tussen partijen af, «open kaart» speelde. 

Artikel 8.5.2.37 
Teneinde a contrario redeneringen uit artikel 8.5.2.38 eerste lid te 

vermijden is ook hier het vereiste van tijdige aanwijzing opgenomen. 

Artikel 8.5.2.38 vierde lid 
Ook bij gelijktijdige aanwijzing van meer dan één losplaats moet de tijd 

van verhalen als laaden lostijd worden gezien. 

Artikel 8.5.2.40 
Zoals naar voren is gekomen bij de behandeling van de Vaststellingswet 

in de Eerste Kamer (Eindverslag van de Bijzondere Commissie voor 
herziening van het Burgerlijk Wetboek Bijl. Hand. I 1978-1979, 14049 
no. 62) is het meer en meer gebruikelijk geworden, dat in bevrachtingen 
wordt bedongen dat niet de vervrachter doch de bevrachter de belading, 
de stuwing en de lossing verricht. Het komt derhalve juister voor de 
bepaling van regelend recht, dat deze handelingen door de vervoerder 
worden verricht te beperken tot het vervoer buiten bevrachting. De 
clausules, waarbij de vervoerder in geval van bevrachting van deze taak 
wordt ontheven, verschillen onderling zodat het niet raadzaam voorkwam 
een wettelijke tekst in dit opzicht vast te stellen. Het ontwerp beperkt zich 
er dan ook toe uitdrukkelijk vast te leggen, dat slechts buiten de bevrachting 
de vervoerder verplicht is tot laden, enz. en laat het aan partijen over 
desbetreffende bepalingen in hun bevrachtingen op te nemen. 

Artikel 8.5.2.41 zesde lid 
1. Het is mogelijk dat naast het overliggeld nog andere schadevergoe-

dingen verschuldigd raken door het overschrijden van overeengekomen 
laadof lostijd. Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststel-
lingswet op p. 103/4 bij artikel 8.5 2 41 eerste en tweede lid opgemerkte. 

2. Als overbodig is de laatste zin geschrapt. 

Artikel 8.5.2.42 tweede lid 
De tekst is gelijk gemaakt aan artikel 469 zesde lid van het Wetboek 

van Koophandel. 

Artikel 8.5.2.45 eerste lid 
Naar blijkt uit de «Transactions of the International Astronomical Union 

Vol. III» met betrekking tot de zevende algemene vergadering van deze 
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vereniging, gehouden te Zürich van 11-18 augustus 1948, moet de term 
«Greenwich Mean Time» worden vervangen door «Temps universel». 

Artikel 8.5.2.45 derde lid 
De bepalingen van een tijdbevrachting hangen zo zeer samen met de 

aard van het schip, dat zij niet geschikt zijn voor toepassing op vervoer 
aan boord van een geheel ander schip. 

Artikel 8.5.2.47 tweede lid 
Teneinde het misverstand te vermijden, dat de in dit lid eerst bedoelde 

afzender niet degeen is, die ten tijde van het tot stand komen van de 
vervoerovereenkomst de wederpartij van de vervoerder was, is door 
Baanders in «Recht door zee» op blz. 7 gedane suggestie «is» te vervangen 
door «was» gevolgd. 

Artikel 8.5.2.47 derde lid 
Het hier bepaalde is vervat in het nieuw voorgestelde artikel 8.5.2.47a. 

Artikelen 8.5.2.47a, 8.5.2.49 en 8.5.2.49a 
Een der belangrijkste problemen van het zeevervoersrecht is de vraag 

wie bij cognossementsvervoer als vervoerder is te beschouwen en welke 
consequenties aan de beantwoording van die vraag moeten worden 
verbonden. Processen als het geding dat uitmondde in het arrest van de 
Hoge Raad 30 november 1979 S. 1980, no.13 illustreren duidelijk met 
welke moeilijkheden men hier te kampen heeft. 

Nader beraad en overleg met enige zeer nauw bij deze problematiek 
betrokken advocaten hebben de ondergetekende doen blijken dat de 
artikelen 8.5.2.47 en 8.5.2.49 niet steeds geheel duidelijk zijn en niet 
altijd tot een alle partijen bevredigende oplossing leiden. Dit heeft hem 
ertoe gebracht een nieuwe redactie van deze artikelen te ontwerpen. Het 
lijkt hem wenselijker deze in haar geheel van toelichting te voorzien dan 
alleen de aandacht te vestigen op de aangebrachte wijzigingen, wat een 
verbrokkelde en slechts onder raadpleging van het groene boek, de 
toelichting daarop en de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 
te begrijpen behandeling ten gevolge zou hebben. 

De eerste vraag die rijst is « wie is de vervoerder onder cognossement», 
de tweede «welke consequenties heeft dit indien slechts één persoon of 
indien meer dan één persoon als vervoerder onder cognossement wordt 
beschouwd?» De eerste vraag wordt beantwoord door het nieuw voorge-
stelde artikel 8.5.2.49; de tweede door het eveneens nieuw ontworpen 
artikel 8.5.2.47a. 

Artikel 8.5.2.47a eerste lid 
Dit lid stemt wat betreft het gebonden zijn van meer dan één vervoerder 

onder cognossement overeen met het derde lid van artikel 8.5.2.47 der 
Vaststellingswet en bepaalt dat dergelijke vervoerders jegens de cognos-
sementhouder hoofdelijk zijn verbonden. 

Artikel 8.5.2.47a tweede lid 
Ter vervanging van de in het huidige recht bestaande figuur van actieve 

hoofdelijkheid is in het ontwerp voor Boek 6 de constructie gekozen van 
de gemeenschap van vorderingsrecht, waarop de regeling van titel 3.7 
kan worden toegepast. Op grond van artikel 3.7.1.3a leden 2 en 3 zijn 
volgens dat ontwerp de deelgenoten slechts gezamenlijk bevoegd tot 
beheersof beschikkingshandelingen, zodat slechts de gezamenlijke 
deelgenoten tot het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde 
prestaties bevoegd zijn. Daarentegen kan wel iedere deelgenoot een aan 
de gemeenschap verschuldigde prestatie in rechte opeisen (artikel 
3.7.1.3b). Artikel 3.7.1.2 jo artikel 3.7.1.3a tweede lid geeft de mogelijkheid 
bij overeenkomst af te wijken van de bepalingen van titel 3.7 inzake het 
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genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen. Het 
is in de praktijk van het vervoerbedrijf voor partijen echter ondoenlijk in 
korte tijd afwijkende regelingen te treffen, zodat de ondergetekende 
meent reeds in het onderhavige wetsvoorstel van de ontworpen titel 3.7 
te moeten afwijken. 

leder die als vervoerder onder cognossement wordt aangemerkt kan de 
daaruit blijkende rechten jegens de cognossementhouder uitoefenen. Dit 
resultaat is billijker dan wat de Hoge Raad in zijn arrest van 30 november 
1979, S 1980 no. 13 op grond van het huidige artikel 518d Wetboek van 
Koophandel aannam: de reder kan worden gedwongen tot aflevering van 
de lading, doch heeft niet het recht de voor het vervoer verschuldigde 
vracht te innen (Zie A.G. Haak, S. 1980 p.29). Uitdrukkelijk is bepaald dat 
slechts betaling van een op grond van het cognossement opeisbare 
vordering bevrijdend werkt daar voorkomen moet worden dat door te 
haastige betaling of door samenspel tussen de cognossementhouder en 
één van de vervoerders de anderen worden benadeeld (van Sandick, 
Scheepsraad p. 151). Indien derhalve in het cognossement de clausule 
«freight payable at destination» is opgenomen, is, indien betaling al dan 
niet op grond van een nadere overeenkomst voor dat tijdstip is geschied, 
de cognossementhouder niet gekweten en kan hij nogmaals door een van 
de andere vervoerders voor de cognossementsvracht worden aangespro-
ken. 

De onderhavige bepaling heeft tot gevolg dat bij ondertekening van het 
cognossement door of namens de kapitein zowel de bevrachter als de 
reder (respectievelijk de rompbevrachter) zijnde vervoerders onder 
cognossement, de cognossementhouder voor de vracht kunnen aanspreken 
en dat betaling van het opeisbare bedrag aan één van hen de cognosse-
menthouder bevrijdt van zijn verpichting jegens de ander. In die naar het 
schijnt veelvuldige gevallen waarin de bevrachter verdwijnt zonder de 
door hem verschuldigde bevrachtingsvracht te voldoen aan de reder, kan 
deze van de cognossementhouder de eventueel nog verschuldigde 
cognossement vracht vorderen. Is deze vooruit betaald en blijkt dit uit de 
in het cognossement opgenomen clausule «freight prepaid» dat mist de 
reder of de rompbevrachter verhaal: het risico dat zij lopen door de 
kapitein niet te verhinderen het cognossement te tekenen. 

Artikel 8.5.2.49 eerste lid 
1. Artikel 8.5.2.49 beantwoordt de vraag wie als vervoerder onder 

cognossement moet worden beschouwd. 
Afgezien van alle complicaties is dit degene die het cognossement 

ondertekent (vgl.art. 100 onder 8 jo art. 108 WvK en art. 178 onder 6 jo 
art 189 WvK). 

2. Naast de ondertekenaar wordt als vervoerder onder cognossement 
ook beschouwd hij wiens cognossementsformulier werd gebezigd. Men 
zie hier het in de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.5.2.49 eerste lid op p.112 onder 2 vermelde. Opgemerkt moge 
worden dat steeds meer, ook buitenlandse jurisprudentie dit standpunt 
deelt. 

3.Voor de gevolgen van onbevoegde ondertekening zie men artikel 
8.5.2.49a. 

Artikel 8.5.2.49 tweede lid 
Een zeer groot, zo niet het grootste, deel der cognossementen wordt 

door of namens de kapitein ondertekend, de zgn. «Master's Bills of 
lading». Het tweede lid van artikel 8.5.2.49 regelt de gevolgen van 
dergelijke ondertekening wanneer het schip al dan niet onder tijd- of 
reisbevrachting en al dan niet gecombineerd met rompbevrachting, vaart. 

a. Schip vaart onder tijd- of reisbevrachting, doch niet onder rompbe-
vrachting de kapitein ondertekent het cognossement. Het ontwerp 
bepaalt dat ondertekening door de kapitein (en dit naast de gevolgen die 
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het eerste lid van het onderhavige artikel daaraan verbindt) ten gevolge 
heeft dat «die laatste tijd- of reisbevrachter die vervoerder is in de keten 
van exploitatie-overeenkomsten», als vervoerder onder het cognossement 
wordt beschouwd. Vervoerder onder cognossement is derhalve de tijd- of 
reisbevrachter die het dichtst staat bij de cognossementshouder, d.w.z. 
meestal degene die met hem de vervoerovereenkomst sloot. Daarnaast 
wordt tevens de reder als vervoerder beschouwd. 

b. Het in rompbevrachting uitgegeven schip vaart onder tijd- of 
reisbevrachting de kapitein ondertekent het cognossement. 

Wanneer het schip, behalve in tijd- of reisbevrachting ook in rompbe-
vrachting is uitgegeven bindt de kapitein niet de reder, doch de rompbe-
vrachter; in diens handen immers ligt de gehele exploitatie van het schip: 
de «blote eigenaar» zal herhaaldelijk een bank of andere buitenstaander 
zijn. Heeft een rompbevrachter op zijn beurt het schip in rompbevrachting 
uitgegeven dan heeft niet hij, doch de onder-rompbevrachter de exploitatie 
in handen en zal deze laatste door de handtekening van de kapitein 
worden gebonden. Het ontwerp wijst in een dergelijk geval deze «laatste 
rompbevrachter» in de keten der exploitatie-overeenkomsten (zie artikel 
8.5.1.2) als vervoerder onder cognossement aan. 

In beide gevallen wordt de reder niet gebonden door de handtekening 
van de kapitein. Niet te ontkennen valt, dat de positie van de cognosse-
menthouder aanzienlijk zou worden versterkt door ook in dit geval de 
scheepseigenaar tot zijn debiteur te maken (Sjollema, Scheepsraad 
p.59), doch deze afwijking van het gemene recht zou te groot zijn. Er is 
ook minder aanleiding toe nu artikel 8.3.3.8 de cognossementhouder de 
mogelijkheid biedt voor zijn vordering tot schadevergoeding verhaal op 
het schip zelf te zoeken. 

c. Het al dan niet in rompbevrachting uitgegeven schip vaart niet onder 
tijd- of reisbevrachting, de kapitein ondertekent het cognossement. 
Blijkens het woord «eventuele» voor tijd- of reisbevrachter wordt ook, 
indien het schip niet vaart onder tijd- of reisbevrachting, de reder 
respectievelijk de rompbevrachter door de ondertekening van de kapitein 
als vervoerder onder cognossement gebonden. Uit hoofde van het 
onderhavige lid en in afwijking van artikel 8.4.2.13 heeft dergelijke 
ondertekening eveneens binding van de reder resp. rompbevrachter 
tengevolge indien één hunner niet de principaal is van de kapitein. Deze 
sitiuatie kan zich b.v. voordoen indien een schip door een niet door de 
reder aangestelde kapitein wordt uitgebracht, (b.v. voor sloop), waarbij 
tevens zaken ten vervoer worden aangenomen waarvoor door de kapitein 
een cognossement wordt afgegeven. 

Artikel 8.5.2.49 derde lid 
De eerste zin van dit lid, als vastgesteld in de Vaststellingswet, zou er 

toe kunnen leiden, dat degeen die het cognossement uitgeeft aan iedere 
aansprakelijkheid zou kunnen ontsnappen door in het cognossement een 
niet bestaande of geheel insolvabele persoon als vervoerder aan te 
wijzen. Van degeen die onder het cognossement een actie wenst in te 
stellen is niet te verwachten dat hij het cognossement in dit opzicht 
geheel nauwkeurig bestudeert. Deze bepaling is daarom vervallen. Het 
moet echter een te goeder trouw zijnde reder of rompbevrachter mogelijk 
zijn aansprakelijkheid als vervoerder te aanvaarden met uitsluiting van zijn 
wederpartij bij de rompbevrachting. De voorgestelde bepaling maakt dit 
mogelijk door voldoende waarborg voor de cognossementhouder te 
scheppen, dat hij zijn wederpartij uit het cognossement kan kennen. Een 
belangrijke zekerheid wordt hier de cognossementhouder geboden door 
artikel 8.3.3.8 dat verhaal op het schip mogelijk maakt. 

Artikel 8.5.2.49 vierde lid 
Het vierde lid van dit artikel bepaalt uitdrukkelijk dat het artikel 8.4.2.19 

(tweede lid) onverlet laat om te voorkomen dat men uit de in het eerste 
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lid van artikel 8.5.2.49 voorkomende bepaling dat hij, die het cognossement 
ondertekende, als vervoerder onder cognossement wordt aangemerkt zou 
afleiden, dat de kapitein door ondertekening steeds zichzelf zou binden. 

Artikel 8.5.2.49 vijfde lid 
Dit lid is gelijk aan het vierde lid van dit artikel als vastgesteld in de 

Vaststellingswet. 

Artikel 8.5.2.49a eerste lid 
1. In dit lid is de hoofdregel neergelegd ten aanzien van onbevoegde 

ondertekening van het cognossement namens een ander of het zonder 
toestemming gebruiken van het cognossementsformulier van een ander. 
In afwijking van het gemene recht wordt ter bescherming van de cognos-
sementhouder de last te bewijzen dat hij die voor een ander tekende 
daartoe bevoegd was, of dat het formulier met toestemming was gebruikt, 
afgewenteld van de cognossementhouder en wordt de last van het bewijs 
van het tegendeel verschoven naar de vervoerder. De bewijslast die 
volgens het gemene recht op de cognossementhouder zou rusten is 
immers te zwaar. Cognossementen wisselen tijdens de reis zeer veelvuldig 
van houder (er zijn gevallen bekend waarin dit meer dan honderd maal 
geschiedde) en komen daarbij de cognossementhouder veelal niet eens 
onder ogen daar een ander het cognossement voor hem houdt. 

Op grond van het in dit lid bepaalde zal de vervoerder dienen te 
bewijzen dat de vertegenwoordiger niet bevoegd was of dat het formulier 
zonder zijn toestemming was gebruikt. In overeenstemming met het 
gemene recht echter wordt hij, ondanks door hem geleverd bewijs, toch 
gebonden indien de cognossementhouder zich met succes beroept op 
een door de vervoerder opgewekte schijn van bevoegdheid of toestemming 
op het ogenblik van uitgifte van het cognossement. 

2. Uitzonderingen op de in het eerste lid neergelegde hoofdregel 
worden gegeven in het tweede, derde en vierde lid van dit artikel waar 
nadere regels worden gegeven ten aanzien van onbevoegde ondertekening 
door de boekhouder ener rederij of onbevoegde ondertekening door of 
namens de kapitein. Mogelijk is daarbij dat ook bij ondertekening door of 
namens de kapitein de bewijsregel van het onderhavige lid van toepassing 
is. Dergelijke ondertekening heeft op grond van het tweede lid van artikel 
8.5.2.49 binding als vervoerder onder cognossement van de daargenoenv 
den ten gevolge, doch daarnaast kunnen eveneens zoals uitdrukkelijk 
bepaald is, de in het eerste lid van dat artikel bedoelde personen als 
vervoerder onder cognossement gebonden worden. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien noch het cognossementsfor-
mulier van de laatste tijdof reisbevrachter noch dat van de reder of 
rompbevrachter wordt gebruikt. Voor degenen die uitsluitend op grond 
van het eerste lid van artikel 8.5.2 49 ten gevolge van ondertekening door 
of namens de kapitein als vervoerder onder cognossement worden 
aangemerkt blijft de in het onderhavige lid neergelegde hoofdregel van 
kracht. Ditzelfde geldt ten aanzien van de personen die, met uitzondering 
van de rederij, op grond van het eerste lid van artikel 8.5.2.49 door 
ondertekening door de boekhouder als vervoerder onder cognossement 
worden aangemerkt. 

Artikel 8.5.2.49a tweede lid 
De boekhouder van een rederij is bevoegd voor de rederij het cognos-

sement te ondertekenen en een beperking van deze bevoegdheid zou aan 
de cognossementhouder slechts kunnen worden tegengeworpen wanneer 
deze daarvan onkundig was en de beperking niet uit het handelsregister 
blijkt. Betreft het een niet in het handelsregister ingeschreven rederij dan 
kunnen slechts de hem bekend zijnde beperkingen aan de cognossemen-
thouder worden tegengeworpen (art. 8.3.1.18). Gezien de snelheid 
waarmee cognossementen worden verhandeld is raadpleging van het 
handelsregister voor de houder daarvan schier onmogelijk. 
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De onderhavige bepaling laat dit vereiste van inschrijving in dat register 
dan ook vallen en specificeert het ogenblik waarop de beperking van des 
boekhouders bevoegdheid de cognossementhouder bekend moet zijn. 

Bij onbevoegde ondertekening van het cognossement door de boek-
houder gaat de bescherming van de cognossementhouder echter veel 
verder dan de bescherming neergelegd in het eerste lid van dit artikel. 
Slechts jegens de eerste houder is het de rederij toegestaan tegenbewijs 
te leveren; daarnaast dient door de rederij eveneens bewezen te worden 
dat die houder van de onbevoegdheid op de hoogte was. De opvolgende 
houders genieten volledige bescherming. Het risico rust op degene die de 
boekhouder heeft aangesteld daar derden van de normaal bestaande 
situatie mogen uitgaan dat de boekhouder uit hoofde van zijn aanstelling 
tekeningsbevoegdheid heeft. 

Artikel 8.5.2.49a derde lid 
1. Evenals de boekhouder is de kapitein bevoegd cognossementen te 

ondertekenen. Beperkingen van deze bevoegdheid kunnen derden op 
grond van artikel 8.4.2.19 eerste lid slechts worden tegengeworpen 
indien hun die bekend zijn gemaakt. Dezelfde regel die geldt indien de 
boekhouder onbevoegd ondertekent geldt ook voor de kapitein. Op grond 
van zijn aanstelling als kapitein mogen derden er van uitgaan dat de 
kapitein tekeningsbevoegdheid heeft. Degenen genoemd in artikel 
8.5.2.49 tweede lid worden jegens opvolgende houders van het cognos-
sement gebonden, zonder mogelijkheid van tegenbewijs. Uitsluitend 
jegens de eerste houder is tegenbewijs toegestaan. Hetzelfde geldt 
indien de kapitein de grenzen van zijn bevoegdheid heeft overschreden 
door een ander bevoegdheid te geven namens hem het cognossement te 
ondertekenen. 

2. Op grond van artikel 8.4.2.19 tweede lid bindt de kapitein bij 
overschrijding van zijn bevoegdheid eveneens zichzelf. 

Artikel 8.5.2.49a vierde lid 
Een groot deel van de «Kapiteinscognossementen» worden niet door 

de kapitein zelf, doch namens de kapitein getekend. Het onderhavige lid 
verbindt aan het onbevoegd namens de kapitein tekenen van cognosse-
menten dezelfde gevolgen als aan het onbevoegd tekenen door de 
kapitein zelf. Het risico rust op degenen die ingevolge het tweede lid van 
artikel 8.5.2.49 door het handelen van de kapitein zelf worden gevonden 
daar de kapitein het veelal in zijn macht heeft ongevoegde ondertekening 
namens hem te voorkomen (Sjollema p. 58, Scheepsraad). 

Artikel 8.5.2.51 tweede lid 
Duidelijk is gemaakt, dat de rechter met een verzoekschriftprocedure 

wordt benaderd. 

Artikel 8.5.2.52 
1. Het is mogelijk dat de delivery-order op het formulier van de agent 

van de reder of bevrachter wordt gesteld of door dan wel namens deze 
agent wordt ondertekend. Nu het onderhavige artikel bepaalt dat de 
delivery-order aan een cognossement wordt gelijk gesteld zou men 
hieruit kunnen afleiden dat in een dergelijk geval de agent als vervoerder 
onder cognossement wordt beschouwd. Dit ongewenste resultaat wordt 
door de voorgestelde toevoeging voorkomen. 

2. Voor het geval delivery-orders worden afgegeven vóór aan de 
verplichtingen uit het cognossement is voldaan stelt het voorgestelde 
tweede lid de belangen van de vervoerder veilig. Onderling moeten de 
houders der delivery-orders hun verhouding van geval tot geval regelen. 

Artikel 8.5.2.53 eerste lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2.40 opgemerkte. 
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Artikel 8.5.2.54 tweede lid 
Duidelijk is tot uitdrukking gebracht dat «vracht bij de roes» evenals 

andere vracht eerst bij aflevering ter bestemming verschuldigd is, zij het 
dat deze vracht geheel verschuldigd is ook wanneer slechts een gedeelte 
der zaken is afgeleverd. Dit heeft o.a. ten gevolge dat bij tussentijdse 
feitelijke aflevering als bedoeld in artikel 8.5.2.27 de vracht bij de roes 
het lot deelt van de overige vracht. 

Artikel 8.5.2.58 
1. De tekst is in overeenstemming gebracht met het later ontworpen 

en vollediger artikel 51 Wet Overeenkomst Wegvervoer (artikel 8.13.2.38). 
Men zie de Memorie van Toelichting bij dit artikel. 

2. Het in dit artikel bepaalde geldt ook wanneer een ontvanger optreedt 
in die gevallen waarin geen cognossement is afgegeven. 

3. Waar in deze bepaling uitdrukkelijk naar het de schipper betreffende 
artikel 8.9.2.10 wordt verwezen, is het wenselijk deze naast de kapitein te 
noemen. 

Artikel 8.5.2.59 eerste lid 
Het is een algemeen principe van vervoersrecht dat de vervoerder niets 

van doen heeft met de verhoudingen waarin anderen dan afzender en 
ontvanger tot het goed staan. Gevolg van deze opvatting is, dat de 
vervoerder, behoudens een verplichting tot afgifte op grond van beslag-
legging, het goed in transitu niet uit handen behoeft te geven aan wie het 
ook van hem opvordert: hij kan als het ware de lading als zijn wederpartij 
beschouwen, onverschillig wie daarvan de eigenaar is. 

Het in artikel 499 van het Wetboek van Koophandel bepaalde behoefde 
niet te worden overgenomen, daar uit het beslagrecht al voortvloeit, dat 
niet aan een ander dan de beslaglegger mag worden afgegeven. Het hier 
gegeven recht tot weigering van afgifte is niet het in de wet geregelde 
recht van retentie (zie bijvoorbeeld afdeling 3.10.4A NBW), hetgeen 
thans in de terminologie van dit lid tot uitdrukking komt. 

Artikel 8.5.2.59 tweede lid 
Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 

de artikelen 8.5.2.59 tweede en derde lid op pagina 120 opgemerkte. 

Artikel 8.5.2.59 derde lid 
Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet op 

pagina 120 in de laatste alinea bij artikel 8.5.2.59 eerste lid opgemerkte. 
De bepaling is aangepast aan de bewoordingen van artikel 3.10.4A.2 
tweede lid. 

Artikel 8.5.2.60 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 
Overeenstemming is bereikt met artikel 54 Wet Overeenkomst Weg-

vervoer (artikel 8.13.2.41). 

Artikel 8.5.2.60 tweede lid 
Overeenstemming is bereikt met artikel 54 Wet Overeenkomst Weg-

vervoer (artikel 8.13.2.41). 

Artikel 8.5.2.61 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 

Artikel 8.5.2.61 tweede lid 
Men vergelijke artikel 8.5.2.43 derde lid. 
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Artikelen 8.5.2.64 en 8.5.2.65 
Duidelijk is tot uitdrukking gebracht, dat hier de verzoekschriftprocedure 

moet worden gevolgd. 

AFDELING 8.5.3. OVEREENKOMST VAN PERSONENVERVOER OVER 
ZEE 

Inleidende opmerkingen 

1. De Vaststellingswet bevat in tegenstelling tot het desbetreffende 
voorontwerp geen bepalingen met betrekking tot het vervoer van personen 
over zee, daar het overleg op internationaal en nationaal gebied, dat 
toentertijd gepleegd moest worden in verband met het op 13 december 
1974 met betrekking tot dit vervoer gesloten Verdrag van Athene 
(Transport p.1123) nog niet beëindigd was. Het Verdrag is nog niet in 
werking getreden,doch daar nog slechts één toetreding hiertoe ontbreekt 
is dergelijk van kracht worden misschien binnen afzienbare tijd te 
verwachten. 

Op 30 juni 1985 waren toegetreden de Bondsrepubliek Duitsland, 
Griekenland, Polen, Zwitserland, Tonga, Verenigd Koninkrijk, Jemen en 
Joegoslavië. Het ziet er niet naar uit dat de Scandinavische landen zullen 
toetreden hoewel hun nationale wetgevingen voor een belangrijk deel wel 
overeenkomen met de verdragsregeling. 

Als voornaamste en inderdaad grote bezwaar tegen het Verdrag wordt 
aangevoerd dat de daarin gestelde limieten aan de bedragen, die aan de 
passagier kunnen worden toegekend aanzienlijk te laag zijn: het is ook om 
deze reden dat de Scandinavische landen het Verdrag niet hebben 
aanvaard. 

Internationale besprekingen die allicht zullen uitmonden in een herzien 
Verdrag worden overwogen en het komt de ondergetekende wenselijk 
voor dat Nederland vooralsnog een afwachtende houding aanneemt en 
niet thans tot ratificatie van het Verdrag overgaat. Wel zijn de principes 
van het Verdrag grotendeels in het onderhavige ontwerp overgenomen, 
waardoor wordt vermeden dat bij inwerkingtreding van het Verdrag voor 
Nederland een geheel verschillende rechtspositie zou ontstaan. 

2. Het voorontwerp voor afdeling 8.5.3 legde wettelijk het onder 
vigueur van het huidige zeerecht gegroeide systeem vast, dat een in 
principe zeer zware aansprakelijkheid van de vervoerder kent (artt.522 en 
523 WvK), die echter door gebruik te maken van de hem in de wet 
daartoe gelaten mogelijkheid deze beperkte tot die van de vervoerder van 
goederen: zorg voor zeewaardigheid van het schip en voor de veiligheid 
van de reiziger (art. 524 W.v.K). Ten aanzien van bagage kende het 
voorontwerp ook hier in overeenstemming met het huidige zeerecht 
volledige contractsvrijheid. 

Doordat het onderhavige ontwerp uitgaat van de geheel verschillende 
gedachtengang van het Atheense Verdrag is dit voorontwerp echter van 
alle belang ontbloot geraakt. Ook de daarbij gegeven toelichting heeft 
grotendeels haar belang verloren. In overeenstemming met de ook elders 
in Boek 8 gevolgde gedragslijn is derhalve de onderhavige afdeling van 
een geheel nieuwe memorie van toelichting voorzien. 

3. In de regeling voor de binnenvaart is de terminologie gebruikt, die 
ook in het wegvervoer (dat weer aansluiting zoekt bij het spoorwegrecht) 
is gebezigd. Het leek derhalve wenselijk deze terminologie ook voor het 
ontworpen zeevervoer in te voeren, waardoor eenzelfde terminologie 
voorkomt in het gehele (niet door enig verdrag beheerste) personenvervoer 
te water, het vervoer over de weg en het vervoer over de rail. 

4. De mogelijkheid bestaat, dat vervoer over zee wordt beheerst door 
internationaal spoorwegrecht (art.33, lid 2 COTIF A). In een dergelijk 
geval prevaleert het spoorwegverdrag boven de onderhavige afdeling. 
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5.Het onderhavige ontwerp werd artikelsgewijs besproken met de 
A.N.W.B., de Consumentenbond, het Nederlandsch Binnenvaartbureau 
en de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, waarbij niet van ernstige 
bezwaren bleek. 

Artikel 8.5.3.1 eerste lid 
1. Evenals elders in het ontwerp wordt het medium, waarover het 

vervoer plaats vindt, als criterium gebezigd voor het al dan niet toepasselijk 
zijn van de onderhavige afdeling. Het Atheense Verdrag is los van nog 
andere vereisten toepasselijk wanneer vervoer aan boord van een 
zeeschip wordt beoogd (artt. 1 en 2). Toepassing van dit criterium in het 
ontwerp zou het ongewenste gevolg hebben, dat ook zuiver Llnnenlands 
vervoer over de binnenwateren door het zeerecht zou worden beheerst, 
wanneer partijen voor ogen staat dat dit met bv. een zeevarend jacht zal 
geschieden. 

2. Chauffeurs die met hun auto hetzij vrachtauto, hetzij personenauto 
alsmede begeleiders van vee die met dat vee worden vervoerd (vergelijk 
art. 1 onder 4b Ath.), vallen onder het begrip «reiziger», daar ook zij 
immers op grond van een overeenkomst tot hun vervoer, als bedoeld in 
de onderhavige bepaling, worden vervoerd. Irrelevant is daarbij of de 
chauffeur of de begeleider van het vee kosteloos wordt vervoerd. De door 
de reiziger meegebrachte auto, die op grond van de overeenkomst tot 
vervoer van de reiziger wordt vervoerd, is ingevolge artikel 8.1.7 als 
bagage te beschouwen (men zie voorts het bij het derde lid van het 
onderhavige artikel onder 1 opgemerkte). 

3. De onderhavige afdeling is toepasselijk indien de vervoerder 
uitsluitend zeevervoer toezegt. Zegt hij gecombineerd vervoer toe, dan 
leidt artikel 8.2.5.2 ertoe, dat de onderhavige afdeling gelding heeft voor 
zover het vervoer over zee plaats vindt. Artikel 8.5.3.2 heeft daarbij 
tengevolge, dat hulpvervoer over de binnenwateren onder de daar 
gestelde voorwaarden als zeevervoer wordt beschouwd. Ander hulpvervoer 
bijvoorbeeld per autobus naar en van het schip wordt niet geacht 
onderdeel van het zeevervoer uit te maken. 

4. Evenmin als in de regeling van ander personenvervoer en evenmin 
als het Atheense Verdrag dit doet, maakt het ontwerp onderscheid tussen 
betaald en gratis vervoer. 

Men zie hiervoor het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellings-
wet bij artikel 8.2.4.1 onder 1 opgemerkte alsmede het onder 6 bij artikel 
1 eerste lid Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer 
(8 2.4A.1) opgemerkte (zie ook Streefkerk in WPNR 5505). 

Dit heeft ten gevolge, dat hij die een ander mee doet varen op zijn 
zeegaand jacht jegens deze als vervoerder aansprakelijk zal zijn, indien 
tenminste wat uitzondering zal zijn uit de omstandigheden moei worden 
afgeleid, dat tussen hen een vervoerovereenkomst tot stand kwam. 
Dergelijk vervoer onder contract wordt slechts beheerst door het Atheense 
Verdrag (art.2 onder c) wanneer er een «plaats van bestemming» is wat 
bij spelevaren veelal niet het geval zal zijn. Verder zal het van de omstan-
digheden van ieder geval afhangen of bijvoorbeeld het beoefenen van 
sport of het zeilen op zichzelf zo zeer het motief van beide partijen is, dat 
niet meer kan worden gesproken van een verplichting tot vervoeren (men 
zie Hoogenraad p.19 v.) 

5. Het Atheense Verdrag sluit in artikel 1 onder 5b door de reiziger 
meegebrachte levende dieren buiten het begrip «bagage». Dit zou in het 
ontwerp niet alleen een afwijking van artikel 8.1.7 met zich brengen, doch 
tevens tengevolge hebben, dat dit vervoer van levende dieren als goede-
renvervoer wordt beschouwd. Volgens afdeling 8.5.2 bestaat ten opzichte 
van het vervoer van levende dieren contractsvrijheid; partijen zouden 
derhalve teneinde hun positie bevredigend te regelen, uitgebreide 
regelingen moeten treffen. 
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Het ontwerp vermijdt dit door het levende dier niet van het begrip 
bagage (doch wel van het begrip hutbagage) uit te zonderen. Men zie 
artikel 8.5.3.6 eerste en tweede lid en het daarbij in de Memorie van 
Toelichting onder 4 opgemerkte. 

6. Als opgemerkt in de Inleidende Opmerkingen tot dit hoofdstuk 
onder 6 is bij de Staten-Generaal aanhangig een voorstel voor de Wet 
Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer (wetsvoorstel 
17 650). Het ligt in het voornemen dit voorstel, wanneer het tot wet is 
geworden in Boek 8 als afdeling 8.2.4A in te voegen. Artikel 8.2.4A.1 is 
als volgt aan de Staten-Generaal voorgelegd: 

1. De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling is 
de overeenkomst van personenvervoer, waarbij de ene partij (de vervoerder) 
zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een vervoermiddel, 
geen luchtvaartuig zijnde, een of meer personen (reizigers) en al dan niet 
hun handbagage binnen Nederland hetzij langs spoorstaven hetzij op 
andere wijze en dan volgens een openbaar gemaakte dienstregeling te 
vervoeren. Tijd- of reisbevrachting is, voor zover het niet betreft vervoer 
langs spoorstaven, geen overeenkomst van personenvervoer in de zin van 
deze afdeling. 

2. In deze afdeling wordt onder handbagage verstaan de bagage met 
inbegrip van levende dieren, die de reiziger als gemakkelijk mee te 
vervoeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij 
zich heeft. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur, die voor ieder vervoermiddel 
onderling verschillende bepalingen kan bevatten, kunnen zaken, die geen 
handbagage zijn, voor de toepassing van bepalingen van deze afdeling als 
handbagage worden aangewezen, dan wel bepalingen van deze afdeling 
niet van toepassing worden verklaard op zaken, die handbagage zijn. 

De Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer regelt 
alle nationale vervoer van reizigers ter zee voor zover dit plaats vindt op 
een openbaar gemaakte dienstregeling. Door het in werking treden van 
deze wet zal de onderhavige afdeling een deel van haar belang verliezen. 
Zij blijft echter van node voor bevrachtingen van passagiersschepen, voor 
internationaal vervoer over zee, voor de niet op dienstregeling plaats 
vindende toeristische vaart, voor de op grond van een vervoerovereenkomst 
plaats vindende proefvaarten, voor vervoer per de zee bevarend jacht. 

7. Aangezien het begrip «schip» in het voorgestelde artikel 8.1.1 mede 
het luchtkussenvoertuig omvat (men zie het in hoofdstuk 2 van het 
onderhavige wetsvoorstel bij dat artikel opgemerkte) zou zonder nadere 
bepaling de onderhavige afdeling op personenvervoer met dit verkeers-
middel van toepassing zijn. 

Het zee- en binnenvaartrecht zijn gebaseerd op de gedachte dat de 
vervoerder slechts aansprakelijk is voor aan de reiziger overkomen 
nadeel, wanneer dit te wijten is aan zijn schuld; het wegvervoersrecht 
(art.68 WOW; art. 8.13.3.7) gaat er van uit, dat de vervoerder slechts van 
aansprakelijkheid is bevrijd, indien hij bewijst schuldeloos te zijn (art. 69 
WOW; art. 8.13.3.8). Zoals opgemerkt in de memorie van toelichting bij 
artikel 8.5.3.5 eerste lid is dit verschil gebaseerd op de zoveel grotere 
bewegingsvrijheid die de zee- of binnenvaartreiziger ten opzichte van 
andere reizigers heeft. Deze vrijheid kent de reiziger per luchtkussenvoer-
tuig niet, zodat het onjuist ware de aansprakelijkheid van zijn vervoerder 
te verzachten. Het ontwerp verklaart derhalve met zoveel woorden de 
afdelingen 8.5.3 en 8.10.3 niet van toepassing op het vervoer per 
luchtkussenvoertuig. 

Bij de invoering van het luchtrecht zal worden overwogen in hoeverre 
dit op dit vervoer van toepassing kan zijn. Thans kan worden volstaan met 
de regeling vervat in de afdelingen 8.2.4 en 8.2.4A. 

Doordat de onderhavige afdeling niet van toepassing is op het vervoeren 
van personen per luchtkussenvoertuig en afdeling 8.2.4 geen bepalingen 
omtrent het vervoer van passagiersbagage bevat wordt dergelijk vervoer 
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per luchtkussenvoertuig beheerst door afdeling 8.2.1 of 8.2.4A. Bezwaar 
levert dit niet op. 

Artikel 8.5.3.1 tweede lid 
Het vervoer van reizigers over zee eindigt of begint bijna steeds in een 

aan binnenwater gelegen zeehaven. Dergelijk vervoer is te beschouwen 
als zeevervoer, daar het over zee te bevaren traject van groter belang is 
dan de in vergelijking daarmee zeer korte afstand dat over binnenwateren 
wordt gevaren. Ook wanneer een reis vlak onder de kust wordt gemaakt, 
zoals dit in het toeristische verkeer en bij proefvaarten wel voorkomt, is 
het zeetraject in de ogen van de contractanten belangrijker dan het 
binnenwatertraject, ook al is soms de lengte van dit laatste traject groter 
dan de over zee af te leggen afstand. Het ontwerp beschouwt dergelijk 
gemengd vervoer derhalve, in afwijking van wat bij het goederenvervoers-
recht is bepaald (art. 8.5.2.1 tweede lid) als zeevervoer. Het ware 
bovendien onjuist de proefvaarten per zeeschip, die veelal ook zich onder 
de kust afspelen, als binnenvaart te beschouwen. 

Artikel 8.5.3.1 derde lid 
1. Gelezen tezamen met artikel 8.1.7 geeft dit lid artikel 1 onder 5a en 

onder 6 van het Atheense Verdrag weer. 
2. In overeenstemming met artikel 1 onder 5b van het Atheense 

Verdrag dat het levende dier geheel van het begrip «bagage» uitzondert 
wordt het door de reiziger meegevoerde levende dier van het begrip 
«hutbagage» uitgezonderd. In afwijking van het Atheense Verdrag echter 
wordt het in het ontwerp wel als bagage beschouwd. Men zie het bij het 
eerste lid van het onderhavige artikel onder 5 en het bij artikel 8.5.3.6 
opgemerkte. 

3. Nu het voorkomt, dat reizigers hun plezierjacht laten meevervoeren, 
noemt het ontwerp het meevervoerde schip naast de meevervoerde auto. 

4. De kleding van de reiziger en eventueel door hem gebezigde 
prothesen vallen onder het begrip «hutbagage», daar het immers zaken 
zijn, die de reiziger in zijn bezit of onder zijn toezicht heeft. 

5. Men zou kunnen volhouden, dat een automobiel gedurende de tijd 
dat deze door de reiziger aan boord wordt gereden onder diens «toezicht 
of in zijn macht» is, wat haar tot «hutbagage» zou bestempelen. Vooral in 
de binnenvaart zou dit tot een ongewenste regeling van de aansprakelijkheid 
leiden, zodat het daar wenselijk leek deze interpretatie met zoveel 
woorden onmogelijk te maken. 

Teneinde a contrario-redeneringen te vermijden, is een overeenkomstige 
zinsnede ook in het zeerecht opgenomen. 

6. In navolging van het Atheense Verdrag kent het ontwerp in het 
zeerecht slechts het begrip «hutbagage». 

Wat elders onder «handbagage» wordt verstaan (art. 15 COTIF-A: 
«colis ü main : des objets faciles ü porter») valt in het ontwerp onder de 
term «hutbagage». 

Irrelevant is daarbij immers of de daar genoemde bagage al dan niet in 
een hut wordt geplaatst; ook bij vervoer op een niet van hutten voorzien 
schip wat in de zeevaart anders dan in de binnenvaart hoge uitzondering 
zal zijn kan dus sprake zijn van «hutbagage.» 

Artikel 8.5.3.1 vierde lid 
Het ontwerp opent de mogelijkheid, mocht dit in de praktijk wenselijk 

blijken, bij algemene maatregel van bestuur van de aan het Atheense 
Verdrag ontleende definitie van «hutbagage» af te wijken. 

Artikel 8.5.3.2 
1. Dit artikel geeft artikel 1 onder 8 van het Atheense Verdrag weer. 

Het spreekt daarbij van de vervoersperiode van de reiziger of zijn hutbagage 
om te voorkomen dat men zou redeneren dat, wanneer de hutbagage aan 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 25 



boord is en de reiziger nog niet, het vervoer van de reiziger al zou zijn 
begonnen. 

2. Anders dan in het wegvervoersrecht (artt. 8.13.3.2 en 8.13.3.3 en 
artt. 63 en 64 WOW) behoefde geen regeling te worden getroffen voor 
«stapelvervoer». Vervoer van reizigers in een schip, dat over land of door 
de lucht wordt vervoerd, vindt immers niet plaats. 

3. Vervoer over zee van reizigers in een voertuig, dat op een schip 
wordt geplaatst, zal niet licht door Nederlands zeerecht worden beheerst, 
nu artikel 8.1.4 de Waddenzee en de riviermonden tot binnenwater 
bestempelt. Denkbaar is echter, dat een autobus met reizigers aan boord 
een schip oprijdt, waarmee zeevervoer zal worden uitgevoerd. 

Tengevolge van het in het onderhavige artikel onder a bepaalde, 
gelezen tezamen met artikel 8.2.5.2, zal dan de onderhavige afdeling van 
kracht zijn, doch dit slechts onder voorbehoud van de artikelen 8.13.3.2 
tweede lid en 8.13.3.3 derde lid (artt. 63 en 64 WOW). 

4. Een afzonderlijke bepaling voor het levende dier is noodzakelijk met 
het oog op de mogelijkheid, dat de vervoerder het vóór het aan boord 
gaan van de reiziger van deze overneemt, doch het weer aan hem afgeeft 
wanneer hij aan boord is. 

Artikel 8.5.3.3 eerste lid 
Het artikel stemt overeen met de voor het goederenvervoer in artikel 

8.5.2.2 van bevrachting gegeven omschrijving, met dit verschil echter, 
dat bevrachting van een gedeelte van het schip niet mogelijk is. Ware dit 
wel het geval, dan zou men immers de overeenkomst, waarbij de reder 
van een passagiersschip een gedeelte van zijn hutten ter beschikking stelt 
van een reisbureau, als bevrachting moeten zien. Het lijkt echter onjuist in 
een dergelijk geval het reisbureau (of meerdere reisbureaus) de rechten 
van een bevrachter toe te kennen. Men zie b.v. de artikelen 8.5.2.3a, 
8.5.2.38, 8.5.2.39, 8.5.2.44 vierde lid en 8.5.2.45 tweede lid. Ook de 
grens tussen bevrachting en vervoer met terbeschikkingstelling van een 
gedeelte van het schip wordt dan moeilijk aan te geven: principieel 
verschilt het reserveren van één hut niet van het reserveren van alle 
hutten op een bepaald dek. 

Artikel 8.5.3.3 tweede lid 
Dat de tijd- of reisbevrachting, die strekt tot het vervoer van personen, 

wordt gezien als een vervoerovereenkomst heeft tengevolge dat eventuele 
bepalingen die in het bijzonder bevrachting betreffen in de onderhavige 
afdeling moeten worden geplaatst. Deze bijzondere bevrachtingsregelen 
zijn identiek aan de regelen, die gelden bij de bevrachting strekkende tot 
vervoer van goederen, zodat volstaan kan worden met de bepaling, dat 
afdeling 8.5.2, voor zover zij bepalingen bevat die speciaal voor bevrachting 
gelden, van analoge toepassing is. De artikelen, die van overeenkomstige 
toepassing kunnen zijn, zijn te talrijk om van hen een opsomming te 
geven, zoals dit is geschied in artikel 8.13.3.4 tweede lid (art. 65 lid 2 
WOW). 

Artikel 8.5.3.4 
1. Bepalingen als de artikelen 1586, 1595, 1600, 1745, 1781 enz. en 

bepalingen in het nieuwe B.W. (artt. 7.4.1., 7.9.1.1 en 7.6.1 N.B.W.) 
maken het wenselijk de regelingen van huur, bewaargeving en bruikleen 
ten aanzien van schepen buiten werking te stellen. 

2. Uit de plaatsing van deze bepaling in de afdeling betreffende het 
vervoer blijkt, dat zij niet slaat op terbeschikkingstelling van het schip 
zonder dat daarbij vervoer van personen in dat schip wordt beoogd. Men 
zie overigens het bij artikel 8.5.2.3 in de onderhavige memorie van 
toelichting opgemerkte. Er moge nog op worden gewezen dat geen 
regeling is getroffen voor het ter beschikking stellen van het schip als 
hotel. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 26 



3. Gezien het onder 2 opgemerkte, is slechts duidelijkheidshalve 
ingevoegd, dat dit artikel niet geldt in geval van rompbevrachting. Voor 
deze vorm van terbeschikkingstelling van een schip worden de bepalingen 
van huur enz. niet van toepassing uitgesloten (men zie de memorie van 
toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.4.1. 

Artikel 8.5.3.5 
1. Anders dan het Atheense Verdrag (art. 3), doch in overeenstemming 

met het spoorwegrecht (art. 26 van COTIF A), het ontworpen internationale 
wegvervoersrecht (artt. 11-16 CVR), het ontworpen internationale 
binnenvaartrecht (artt. 5 en 8 CVN) en de artikelen 8.13.3.7, 8.13.3.8, 
8.13.3.10 en 8.13.3.11 (artt. 68,69,71 en 72 WOW), behandelt het 
ontwerp de aansprakelijkheid van de vervoerder niet in één enkel artikel 
doch in afzonderlijke bepalingen met betrekking tot dood of letsel van de 
passagier (art.8.5.3.5), beschadiging of verlies van hutbagage (art. 
8.5.3.6) en beschadiging of verlies van overige bagage (artt. 8.5.3.7 en 
8.5.3.11). Het bereikt hierdoor niet alleen een meer overzichtelijke 
regeling, doch doet tevens de nog bestaande verschillen op dit punt 
tussen zee-, binnenvaart", weg- en spoorwegrecht beter tot hun recht 
komen. 

2. Schematisch is het aansprakelijkheidsstelsel van het ontwerp voor 
dood of letsel als volgt weer te geven. 

De wederpartij van de vervoerder moet in principe het aanwezig zijn 
van de volgende factoren bewijzen: 

a. vervoer op grond van vervoerovereenkomst 
b. door vervoerder te vermijden omstandigheid 
c. veroorzakende 
d. voorval tijdens het vervoer 
e. leidende tot 
f. dood of letsel 
g. veroorzakende 
h. vermogensschade. 
In de leden 2 en 3 wordt de bewijslast van de wederpartij van de 

vervoerder aanzienlijk verlicht. 
Het tweede lid bepaalt dat, indien factor d (het tot dood of letsel 

leidende voorval) uit een der daar vermelde scheepsrampen bestaat, 
vermoed wordt dat factoren b en c zijn opgetreden. Het derde lid legt 
vast dat bij gebrekkigheid of slecht functioneren van schip of materiaal de 
aanwezigheid van factoren b en c zonder mogelijkheid tot tegenbewijs 
wordt aangenomen. 

Artikel 8.5.3.5 eerste lid 
1. Anders dan in het wegvervoersrecht en het spoorwegrecht en 

anders ook dan in artikel 8.2.4.2 is de vervoerder te water volgens het 
Atheense Verdrag slechts aansprakelijk voor dood of letsel van de 
passagier, wanneer deze door zijn schuld is veroorzaakt (art. 3 lid 1 Ath.). 
Het ontwerp is op dezelfde gedachte (die haar oorsprong vindt in de 
zoveel grotere bewegingsvrijheid, die de zeereiziger ten opzichte van 
andere reizigers heeft; men zie het bij artikel 8.13.3.7 onder 1 opgemerkte 
in de toelichting bij het desbetreffende voorontwerp) gebaseerd, doch 
sluit wel in zijn formulering aan bij de regeling van aansprakelijkheid in 
wegvervoers- en binnenvaartrecht gegeven. Het spreekt daarbij niet over 
«schuld», doch omschrijft dit begrip door het spiegelbeeld van de 
schuldeloosheid, waarop in spoorweg- en wegvervoer de vervoerder te 
zijner ontheffing een beroep moet doen. 

2. Het ontwerp voegt tussen de dood en het letsel en het schuldige 
optreden van de vervoerder het vereiste van een «voorval» in en niet, 
zoals weg- en spoorwegrecht, het vereiste van een «ongeval» waarvan 
dood of letsel het gevolg moet zijn, wil de vervoerder voor de gevolgen 
daarvan aansprakelijk zijn. Ook het Verdrag spreekt van «voorval». 
Belangrijk is het verschil niet; men zie het bij artikel 8.13.3.7 onder 1 
opgemerkte in de toelichting bij het desbetreffende voorontwerp. 
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3. Het Atheense Verdrag (art. 3) stelt de vervoerder aansprakelijk niet 
«voor zover» het voorval door zijn schuld werd veroorzaakt, doch «indien» 
dit aldus werd teweeggebracht, hiermee in het midden latend of mede-
schuld van het slachtoffer of van een derde van invloed is op de aanspra-
keiijkheid van de vervoerder. Het voorstel volgt deze terminologie van het 
Atheense Verdrag niet, doch sluit, teneinde op deze punten duidelijkheid 
te scheppen, aan bij de aan het spoorwegrecht (art. 26 par. 2c Cotif A) en 
het wegvervoersrecht (art.69 Wet Overeenkomst Wegvervoer en artikel 
8.13.3.8) ten grondslag liggende principes. 

Het eerste lid van het onderhavige artikel laat, door de vervoerder 
slechts aansprakelijk te stellen voor zover het voorval door zijn schuld 
werd veroorzaakt, de mogelijkheid open dat de vervoerder gedeeltelijk 
van aansprakelijkheid wordt bevrijd. Het vierde lid echter legt uitdrukkelijk 
vast, dat, indien het voorval gedeeltelijk door medeschuld van een derde 
werd teweeggebracht, de vervoerder desalniettemin voor de gehele 
schade aansprakelijk is (zij het met een eventueel recht van verhaal op de 
medeschuldenaar). 

De formulering van het Atheense Verdrag leidt tot hetzelfde resultaat 
als het voorgestelde vierde lid van dit artikel, indien aanvaring de oorzaak 
van dood of letsel is. Uit hoofde van artikel 4 van het Brusselse Aanva-
ringsverdrag en artikel 4 van het Geneefse Aanvaringsverdrag en de 
daarop gebaseerde artikelen 8.6.1.7 en 8.11.1.7 is bij aanvaring van het 
vervoerende schip, waaraan zowel dit schip als het aanvarende schip 
schuld hebben, de schuld van dit laatste niet van invloed op de aanspra~ 
kelijkheid van de vervoerder. 

4. Voor de term «letsel» zie men artikel 8.1.8. 

Artikel 8.5.3.5 tweede lid 
1. In geval van scheepscatastrofen wordt de bewijslast van des 

vervoerders wederpartij aanzienlijk verlicht: wil de vervoerder aan 
aansprakelijkheid ontkomen, dan zal hij moeten bewijzen, dat hij geen 
schuld had aan de ramp, d.w.z. dat deze het gevolg was van een omstan-
digheid die een zorgvuldig vervoerder niet kon vermijden, alsmede dat hij 
niet kon verhinderen dat deze omstandigheid tot het voorval, waarvan de 
dood of het letsel het gevolg was, leidde. 

2. Ook de in deze bepaling geschapen vermoedens zijn ontleend aan 
het Atheense Verdrag (art. 3 lid 3). 

Artikel 8.5.3.5 derde lid 
Over de verzwaring van de aansprakelijkheid van de vervoerder ten 

opzichte van het Atheense Verdrag , gelegen in zijn instaan voor het 
gebezigde schip, moge de ondergetekende het volgende opmerken. 

Het Verdrag gaat uit van een inspanningsverplichting. Het schept 
daarbij het vermoeden (artikel 3 derde lid) dat gebreken van het schip aan 
schuld of nalatigheid van de vervoerder zijn te wijten, doch opent deze de 
mogelijkheid tegenbewijs tegen dit vermoeden te leveren. 

De ondergetekende acht dit standpunt t.o.v. de passagier onjuist. Deze 
zal zich geconfronteerd zien met een hoeveelheid technische gegevens, 
die hij moeilijk kan beoordelen en de onjuistheid waarvan veelal slechts 
door kostbare deskundigenverhoren kan worden aangetoond. De ervarin-
gen met het eerste lid van artikel 4 van het ook voor Nederland bindende 
cognossementsverdrag (zie ook artikel 8.5.2.10 eerste lid), dat op 
hetzelfde systeem is gegrond en dat tot zeer vele jurisprudentie aanleiding 
gaf, mogen hier tot waarschuwend voorbeeld strekken. 

Artikel 8.2.4.3 noch artikel 69 van de Wet Overeenkomst Wegvervoer 
(in werking getreden op 1 september 1983) staat de vervoerder enig 
beroep op gebrekkigheid van het voertuig toe en er is naar het oordeel 
van de ondergetekende geen reden hier voor het vervoer te water een 
afwijkende bepaling in te voeren. 

Integendeel: scheepsmachinerieën zijn aanmerkelijk ingewikkelder dan 
de motoren van andere vervoermiddelen en een beroep op redelijke zorg 
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voor deze machinerieën zal eerder kunnen worden gedaan en moeilijker 
ontzenuwd. Ook het spoorwegvervoer (nationaal: artikel 6 derde lid van 
de Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer; internati-
onaal: Cotif A artikel 26) en het luchtrecht (artikel 17 van het Verdrag van 
Warschau, als gewijzigd door het protocol van Guatemala, Transport.) 
bieden de vervoerder niet de mogelijkheid tot disculpatie. 

Artikel 8.5.3.5, vierde lid 
Men zie het bij het eerste lid onder 3 opgemerkte. 

Artikel 8.5.3.6 eerste en tweede lid 
1. Evenals het Atheense Verdrag (art. 3) stelt het ontwerp de vervoerder 

voor hutbagage op dezelfde voet aansprakelijk als voor dood of letsel van 
de passagier. 

2. Nu het ontwerp de vervoerder in geval van dood of letsel doet 
instaan voor het vervoermiddel, is deze garantieplicht uitgebreid tot het 
vervoer van hutbagage. Het ware immers mede gezien de zoveel geringere 
op het spel staande bedragen zeer ongewenst hier onderscheid te maken 
tussen het letsel en bijvoorbeeld de daarbij tevens beschadigde kleding, 
brillen enz. 

3. Men zie het bij artikel 8.5.3.5 eerste lid onder 1 en onder 3 opge-
merkte. 

4. In tegenstelling tot artikel 1 onder 5b van het Atheense Verdrag sluit 
het ontwerp het levende dier niet van het begrip «bagage» uit (men zie 
het bij art. 8.5.3.1 lid 1 onder 5 opgemerkte). 

Teneinde te voorkomen dat de reiziger en de vervoerder afzonderlijke 
regelingen moeten treffen, regelt het wetsvoorstel de aansprakelijkheid 
van de vervoerder voor het levende dier op dezelfde voet als die voor 
hutbagage, doch schept wederom om de positie van de vervoerder van 
personen niet ten aanzien van dieren zwaarder te belasten dan de 
vervoerder van goederen, geen vermoedens van schuld aan de kant van 
de vervoerder, noch doet het de vervoerder instaan voor het schip. 

5. Door de reiziger meegebrachte auto's worden in het wetsvoorstel 
(art. 8.5.3.1 lid 3) uitdrukkelijk van het begrip «hutbagage» uitgezonderd. 
Het Atheense Verdrag (en teneinde de harmonie met het Verdrag niet te 
verstoren in navolging daarvan artikel 8.5.3.1 derde lid) beschouwt echter 
door de reiziger in die auto achtergelaten bagage wel als hutbagage. 

Dit heeft het ietwat vreemde gevolg, dat voor de auto (art. 8.5.3.7) een 
ander aansprakelijkheidsregime zal gelden (resultaatsverplichting van de 
vervoerder) dan voor de daarin achtergelaten goederen (inspanningsver-
plichting). Veel bezwaar zal deze door het Verdrag gecreëerde inconse-
quentie niet opleveren. Voor de binnenvaart, waar dergelijk vervoer veel 
voorkomt, treft het wetsvoorstel een afwijkende regeling en geeft het ook 
ten aanzien van de auto zelf een inspanningsverplichting (art. 8.10.3.7). 

Artikel 8.5.3.6 derde lid 
Men zie het bij artikel 8.5.3.5, eerste lid onder 3 opgemerkte. 

Artikel 8.5.3.6 vierde lid 
Het zou in strijd zijn met artikel 4 van het Brusselse Aanvaringsverdrag 

en artikel 4 van het Geneefse Aanvaringsverdrag, evenals met de daarop 
gebaseerde artikelen 8.6.1.7 en 8.11.1.7, wanneer bij een aanvaring van 
het vervoerende schip, waaraan zowel dit schip als het aanvarende schip 
schuld hebben, de schuld van dit laatste geen invloed zou hebben op 
aansprakelijkheid van de vervoerder voor zaakschade. Teneinde dergelijke 
strijd te voorkomen, maakt het onderhavige lid een voorbehoud voor de 
beide laatst genoemde artikelen. 
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Artikel 8.5.3.7 
Voor alle bagage, die geen hutbagage noch levend dier is, kent het 

Atheense Verdrag (art. 3 lid 3, voorlaatste zin) een resultaatsverplichting 
van de vervoerder. Het wetsvoorstel volgt hier het Verdrag. 

Artikel 8.5.3.8 
Dit artikel geeft artikel 5 van het Atheense Verdrag weer; de slotzin van 

dat artikel zal in de in artikel 8.5.3.19 bedoelde maatregel van bestuur 
worden verwerkt. De bepaling is van belang, daar vele reizigers uit vrees 
voor diefstal bij hun afwezigheid thuis zeer waardevolle zaken mee aan 
boord nemen. 

Artikel 8.5.3.9 
1. Het is zeer wel mogelijk, dat een reiziger kans ziet voorwerpen mee 

aan boord te nemen, die de vervoerder, indien hij geweten had wat voor 
zaken het betrof, niet aan boord zou hebben toegelaten. Deze zaken 
zouden soms, wanneer de reiziger hen in zijn hut heeft of onder zijn 
toezicht houdt, onder het begrip «hutbagage» kunnen vallen, indien uit de 
omstandigheden moet worden afgeleid, dat de vervoerder op zich heeft 
genomen hen te vervoeren. Dit zal b.v. het geval kunnen zijn, wanneer de 
matroos, die bij de loopplank staat, bij de drukte die de inscheping met 
zich brengt, de voorwerpen wel heeft gezien, doch zich niet zo snel heeft 
kunnen realiseren, dat het hier zaken betrof, waarvan de vervoerder b.v. 
op grond van zijn algemene voorwaarden het vervoer zou kunnen weigeren. 
Ook t.a.v. dergelijke zaken, die zich in de door de reiziger meegenomen 
automobiel bevinden, zal de rechter geneigd zijn aan te nemen, dat de 
vervoerder, die immers deze automobiel ter vervoer heeft aangenomen, 
daarmee tevens de daarin liggende bagage overnam. Het ware onjuist de 
vervoerder voor deze min of meer «aan boord gesmokkelde zaken» 
aansprakelijkheid te doen dragen. 

2. Gaat de welwillendheid of zorgeloosheid van de vervoerder zo ver 
dat voor deze zaken een ontvangstbewijs afgeeft, dan moet worden 
aangenomen dat hij hen als bagage heeft geaccepteerd. 

Artikel 8.5.3.10 
Wat betreft zijn aansprakelijkheid voor door hem toegebrachte schade 

is de positie van de reiziger ten opzichte van de vervoerder iets ongunstiger 
dan de positie van deze laatste jegens hem. De reiziger immers zal in 
principe schuld van de vervoerder moeten bewijzen, de vervoerder kan 
volstaan met het feit van de schadeveroorzaking aan te tonen. Het 
verschil is gerechtvaardigd door de overweging, dat het de vervoerder 
veelal onmogelijk zal zijn aan te tonen wat de reiziger precies heeft 
gedaan en welke motieven hem daarbij hebben geleid. De wijze waarop 
een reiziger b.v. brand heeft veroorzaakt, zal dikwijls moeilijk zijn aan te 
tonen zonder de medewerking van die reiziger zelf: veroorzaakt hij met 
brandende sigarettenaansteker de brand door onzorgvuldigheid of 
doordat een sterke beweging van het schip hem de aansteker uit handen 
sloeg, vernietigde hij een wasbak door onzorgvuldigheid of doordat hij 
buiten zijn schuld ertegen aan werd geslingerd enz.? Het ontwerp legt de 
bewijslast daar, waar hij het lichtst is. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van schade door de bagage veroorzaakt. 
Dat de reiziger daarbij instaat voor schade toebrengende eigenschappen 
van zijn bagage is in overeenstemming met de positie van de vervoerder 
ten aanzien van het vervoermiddel (art. 8.5.3.5 lid 3). 

Artikel 1404 legt een zwaardere aansprakelijkheid op de reiziger voor 
door zijn meegenomen dier aangebrachte schade dan dit artikel. Voor 
deze algemene regeling moest derhalve een voorbehoud worden gemaakt. 
Men zie ook artikel 6.3.2.8. 
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Artikel 8.5.3.11 
1. Deze bepaling heeft tengevolge dat vele voor het vervoer van 

goederen ter zee geschreven bepalingen naar analogie mede zullen 
gelden voor het vervoer van hut- en andere bagage. Het betreft hier de 
volgende bepalingen: 

Artikel 8.5.2.14 
De in dit artikel gegeven beperking van de uit wanprestatie voorvloeiende 

akties moet ook in het bagagevervoer gelden. Doordat artikel 8.5.2.14 
slechts geldt «voor zover» de vervoerder aansprakelijk is, heeft de 
toepasselijkverklaring niet ten gevolge dat ook artikel 8.5.2.6 gelding 
krijgt. 

Artikelen 8.5.2.15 tweede lid en 8.5.2.16 
Deze artikelen betreffen de berekening van eventuele schade of verlies 

van bagage. 

Artikel 8.5.2.23 eerste en tweede lid 
De reiziger is verplicht de vervoerder omtrent zijn bagage en de 

eventuele behandeling daarvan alle voor de vervoerder van belang zijnde 
opgaven te doen. 

Artikel 8.5.2.24 
De afzender moet voor behoorlijke documentatie zorgen. In de eerste 

plaats is hier te denken aan gegevens die voor de douane van belang zijn. 

Artikel 8.5.2.25 
Bij onvoorziene omstandigheden kunnen partijen de overeenkomst tot 

het vervoeren van bagage opzeggen. 

Artikel 8.5.2.27 
De vervoerder moet ten aanzien van gevaarlijke bagage dezelfde 

bevoegdheden hebben als ten aanzien van andere door hem vervoerde 
zaken. 

Artikel 8.5.2.58 
Daar ook ten aanzien van bagage «kosten onderweg» gemaakt kunnen 

worden, moet aan de rechthebbende op die bagage de plicht worden 
opgelegd de vervoerder terzake schadeloos te stellen. 

Artikelen 8.5.2.59 tot en met 8.5.2.61 
Het recht afgifte aan derden te weigeren, retentierecht, recht van 

opslag en recht van verkoop behoren de vervoerder ook ten aanzien van 
bagage toe te komen (men zie het hieronder bij de artikelen 8.5.2.63 tot 
en met 8.5.2.66 onder 5 opgemerkte). 

Artikelen 8.5.2.63 tot en met 8.5.2.66 
Van het recht van onderzoek naar bagageverlies of beschadiging zal 

niet veel gebruik worden gemaakt, doch mogelijk is dit wel. 

2. Voor de regeling van aansprakelijkheid in geval van vertraging in het 
vervoer van bagage is een afzonderlijke bepaling opgenomen (art. 
8.5.3.17), zodat artikel 8.5.2.6 niet van overeenkomstige toepassing 
verklaard werd. 

3. Waar niet ten vervoer aanwezig zijn van de bagage in het vervoer 
over zee aan de vervoerder geen nadeel toebrengt, leek het niet noodzakelijk 
de artikelen over de aansprakelijkheid van de afzender bij het niet 
voorhanden zijn van de te vervoeren zaken (artt. 8.5.2.18 tot en met 
8.5.2.22) van overeenkomstige toepassing te verklaren. 

4. De aansprakelijkheid van de passagier voor door zijn bagage 
aangerichte schade is anders geregeld dan die van de afzender voor zijn 
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lading (art. 8.5.3.10), zodat artikel 8.5.2.26 niet van toepassing werd 
verklaard. 

5. Retentierecht (art. 8.5.2.59 tweede lid) kan op de bagage worden 
uitgeoefend niet alleen voor wat de vervoerder voor het vervoer van de 
bagage is verschuldigd, doch ook voor het passagegeld en de bedragen, 
die de reiziger verschuldigd is voor leeftocht enz. Een soortgelijke 
regeling is getroffen met betrekking tot de in artikel 8.5.2.61 geregelde 
verkoop van niet afgehaalde goederen. 

Artikel 8.6.3.12 
De bepaling is gelijk aan artikel 15 van het Atheense Verdrag. 

Artikel 8.5.3.13 
1. Dit artikel is in overeenstemming met de gedachte die ten grondslag 

ligt aan het spoorwegrecht ( art. 22 par. 2 COTIF-A, art. 22 par. 5 en art. 
27 par. 2 ARV). Men vergelijke ook artikel 8.13.2.25 derde lid en het 
gewijzigde artikel 8.5.2.23. 

2. Gezien de ernstige inbreuk op de persoonlijke sfeer van de reiziger, 
die het gevolg kan zijn van het toepassen van de hier gegeven bevoegdheid, 
leek het juister deze heden ten dage helaas meer dan vroeger noodzakelijke 
mogelijkheid in de wet neer te leggen en niet aan de vervoerder over te 
laten haar in zijn algemene voorwaarden op te nemen. 

Artikel 8.5.3.14 
1. Men zie de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 

8.2.4.3a en het bij artikel 8.13.3.12 in de toelichting bij het desbetreffende 
voorontwerp opgemerkte. 

2. Het artikel stemt overeen met artikel 6 van het Atheense Verdrag. 

Artikel 8.5.3.15 
Deze bepaling is ontleend aan het spoorwegrecht (art. 45 lid 2 COTIF-A 

en art. 2 par. 2 ARV) en, daar zij ook in de overige takken van vervoer 
dienstig voorkomt, in het overige personenvervoersrecht opgenomen 
(art.10 lid 2 WOBOPen het nieuw voorgestelde art.8.13.3.12a). 

Artikel 8.5.3.16 
1. De overeenkomst brengt met zich, dat de vervoerder gehouden is 

aan wat billijkheidshalve van hem kan worden gevorderd (Molengraaff, 
Leidraad, blz. 938) en wanneer hij niet uitdrukkelijk bedingt, dat hij voor 
vertraging niet of slechts in bepaalde gevallen aansprakelijk is, zal hij 
terzake schadevergoeding verschuldigd kunnen zijn. In binnenvaart (art. 2 
van de Personenvervoercondities van het Nederlandsch Binnenvaartbu-
reau, NBB) en wegvervoer (artt. 3 en 12 van de Algemene vervoervoor-
waarden voor het vervoer van personen, bagage en honden per autobus 
KNVTO) zijn dergelijke ontheffingsbedingen gebruikelijk en ook de 
zeevervoerders zien zich genoodzaakt soortgelijke clausules op te nemen. 
De oorzaken waardoor vertragingen kunnen optreden, zijn immers zo 
veelvuldig, dat het de vervoerder onmogelijk is zich voor de daardoor 
mogelijkerwijs veroorzaakte schade aansprakelijk te achten (men zie b.v. 
Rodière, Transport III no 1185). Anders dan in het overige vervoersrecht 
is het echter in de zeevaart bezwaarlijk de regeling van dit op zichzelf zo 
belangrijke onderwerp over te laten aan partijbedingen. Bijna alle vervoer 
over zee van en naar Nederland immers is internationaal vervoer en een 
groot gedeelte daarvan is transitoverkeer van en naar in het vaste land 
van Europa gelegen bestemmingen, uitgevoerd op internationale spoor-
wegbiljetten. Het betreft hier reizigers, waarvan niet kan worden verwacht, 
dat zij kennis nemen van de algemene vervoersvoorwaarden, waaronder 
de vervoerder hen vervoert, zulks te minder waar hun biljetten slechts een 
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algemene verwijziging naar deze voorwaarden bevatten en geen ruimte 
bieden tot het afdrukken daarvan (men zie de clausule van het ICbiljet: 

«3. Voor de met dit biljet uit te voeren reizen gelden: ... voor het 
zeetraject bij gemengd rail- en zeevervoer het recht, waaraan de scheep-
vaartmaatschappij onderworpen is, alsmede de bijzondere bepalingen, 
die door deze zijn uitgevaardigd»). 

Het leek derhalve wenselijk door het opnemen van een wettelijke 
bepaling te vermijden, dat de rechter op grond van de onmogelijkheid 
voor de reiziger van de vervoersvoorwaarden kennis te nemen deze 
reizigers niet aan deze voorwaarden gebonden zou achten. Deze wense-
lijkheid bestaat echter slechts bij het geregelde lijnvervoer; in geval van 
bevrachting en niet op dienstregeling varende schepen ware de regeling 
der vervoerdersaansprakelijkheid in geval van vertraging aan partijen over 
te laten. 

2. De aansprakelijkheidsontheffing geldt niet alleen voor vertragingen 
tijdens het vervoeren van de reiziger opgetreden, doch eveneens in geval 
van later met dit vervoer aanvangen dan overeengekomen. 

3. Voor het binnenlandse zeevervoer dat op dienstregeling wordt 
uitgevoerd geldt een gelijke bepaling : men zie artikel 9 van de Wet 
Overeenkomst Binnenlands Openbaar Vervoer (art. 8.2.4A.9). Voor het 
begrip «dienstregeling» zie men het bij artikel 1 in de memorie van 
toelichting bij deze wet opgemerkte. 

Artikel 8.5.3.17 
Deze bepaling stemt overeen met artikel 1 onder 7 van het Atheense 

Verdrag: «préjudice matériel» («pecuniary loss») is weergegeven met 
«vermogensschade». 

Artikel 8.5 3.18 eerste lid 
1. Ook wanneer er geen sprake is van dood of letsel dan wel van 

verlies of beschadiging van bagage kunnen fouten bij de navigatie van het 
schip aanleiding geven tot vorderingen. Te denken is daarbij aan vorderin-
gen wegens het op grond van nautische overwegingen niet aanlopen van 
bepaalde havens, het onmogelijk worden van dansavonden door het 
slingeren van het schip, dat misschien door vaart verminderen of koers-
wijzigingen vermeden had kunnen worden, enz. 

Teneinde te voorkomen, dat de kapitein of de schipper, beducht voor 
vorderingen uit dien hoofde (de Amerikaanse praktijk zij hier een afschri-
kwekkend voorbeeld) zich in zijn nautisch beleid tot beslissingen zou laten 
leiden, die als navigatiefouten zouden kunnen worden aangevoerd, neemt 
de onderhavige bepaling het aan het vigerende goederenvervoersrecht 
ontleende principe over, dat de vervoerder voor navigatiefouten niet 
aansprakelijk is. 

2. De bepaling is vervat in de bewoordingen van het aan het Brusselse 
Cognossementsverdrag ontleende artikel 8.5.2.10 tweede lid onder a. 

Artikel 8.5.3. 18 tweede lid 
1. Het moet de kapitein of de schipper steeds vrij staan aan zijn 

verplichtingen tot het verlenen van hulp te voldoen, zonder dat hieruit 
vorderingen van de reiziger kunnen voortvloeien. Ook wanneer het niet de 
redding van mensenlevens betreft, behoort het hem vrij te staan redelijk 
geachte afwijkingen van de voorgenomen koers uit te voeren. 

2. De bepaling is vervat in de bewoordingen van het aan het Brusselse 
Cognossementsverdrag ontleende artikel 8.5.2.10 vierde lid. 

Artikel 8.5.3.19 eerste lid 
1. De artikelen 7, 8, 9 en 10 van het Atheense Verdrag bevatten 

regelen ter beperking van de aansprakelijkheid. 
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Deze bepalingen zullen te zijner tijd in de op grond van het onderhavige 
artikel uit te vaardigen algemene maatregel van bestuur worden opgeno-
men. 

2. Vertraging van de reiziger zal uit hoofde van artikel 8.5.3.16 in het 
vervoer onder dienstregeling niet tot aansprakelijkheid van de vervoerder 
leiden; met het oog op een dergelijke aansprakelijkheid bij het vervoer 
niet onder dienstregeling kent het onderhavige artikel ook in dit geval een 
beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder. 

Artikel 8.5.3.19 tweede lid 
Deze bepaling stemt overeen met het principe van artikel 19 van het 

Atheense Verdrag en is slechts volledigheidshalve opgenomen; daar 
vervoer ter zee zowel met een zeeschip als met een binnenschip kan 
worden uitgevoerd, werd vastgelegd, dat ook de beperking van titel 8.12 
onverlet blijft. 

Artikel 8.5.3.20 
1. Het artikel is in overeenstemming met artikel 13 van het Atheense 

Verdrag, doch verklaart nietig alle bedingen, die bij eigen opzet en «grove 
schuld» van aansprakelijkheid ontheffen. 

2. Ook hier bezigt het Atheense Verdrag de term «indien»: men zie bij 
artikel 8.5.3.5 eerste lid onder 3 opgemerkte. 

Artikel 8.5.3.21 
1. Het artikel stemt overeen met artikel 18 van het Atheense Verdrag 

en legt evenals het wegvervoersrecht ook de wettelijke aansprakelijkheids-
regeling met betrekking tot bagage (art. 8.13.3.10 lid 4) dwingendrechtelijk 
aan de vervoerder op. 

2. Nu de tekst van het Atheense Verdrag is gevolgd, legt het artikel 
uitdrukkelijk vast dat slechts vóór het voorval gesloten bedingen c.q. 
nietig zijn. 

Artikel 8.5.3.22, eerste, tweede en derde lid 
1. Ingevolge deze bepaling kan de vervoerder in geval van letsel van de 

reiziger niet worden aangesproken door zijn contractuele wederpartij, 
wanneer deze niet dezelfde persoon is als de reiziger (men zie Verhoeve 
blz. 249). Aan deze regeling ligt de gedachte ten grondslag, dat de 
vervoerder niet behoort te zijn blootgesteld aan vorderingen van de kant 
van bijvoorbeeld de werkgever van de reiziger, die door diens letsel een 
schade kan lijden die voor een vervoerder misschien wel te voorzien is 
maar moeilijk te begroten en geheel niet te verzekeren is. In geval van 
letsel van de reiziger kan dus uitsluitend de reiziger zelf rechten aan de 
overeenkomst ontlenen en zulks los van de vraag of hij contractuele 
wederpartij van de vervoerder is. Voor de term «letsel» zie men artikel 
8.1.8. 

2. Het artikel sluit aan bij wat thans ook bij vorderingen uit hoofde van 
artikelen 1406 en 1407 BW. is bepaald; in afwachting van een desbe-
treffende regeling in boek 6 N.B.W. is de formulering van deze artikelen 
gebezigd. 

Artikel 8.5.3.22 vierde lid 
Ook wat betreft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor de bagage 

van de reiziger is aan de rechter een matigingsrecht toegekend, daar het 
mogelijk is, dat de reiziger zeer kostbare zaken in zijn bagage vervoert 
zonder dat de vervoerder dit aan de weet kan komen en zonder dat hij 
derhalve een daarop aansluitende verzekering kan sluiten. 

Artikel 8.5.3.22 vijfde lid 
Wanneer de vervoerder het schip bevrachtte, is het mogelijk dat hij 

voor het door hem aan de reiziger uitgekeerde bedrag regres kan nemen 
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op de vervrachter van het schip. Het vijfde lid van het onderhavige artikel 
laat deze mogelijkheid uitdrukkelijk open. 

Artikel 8.5.3.23 
1. De bepaling is gelijk aan de artikelen 8.2.4.5 en 8.13.3.16, men zie 

het in de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.2.4.5 op p. 38 opgemerkte. 

2. Men vergelijke artikel 8.5.3.14 van het voorontwerp. De daarin 
voorkomende verwijzing naar die artikelen van goederenvervoersrecht 
waarin de positie van partijen geregeld werd bij geheel of gedeeltelijk in 
gebreke blijven van de afzender is vervallen, daar partijen, wanneer zij 
zulks van belang achten, terzake zelf de hun goeddunkende regelingen 
zullen treffen. In geval van reisbevrachting zal, bij gebreke van een 
afwijkende partijregeling, uit hoofde van artikel 8.5.3.3 tweede lid, artikel 
8.5.2.22 van toepassing zijn. 

Artikel 8.5.3.24 
1. Het artikel spreekt voor zichzelf en is gebaseerd op de ook aan 

artikel 8.5.3.23 ten grondslag liggende risicoverdeling. Er is geen 
wettelijke verplichting van de vervoerder de reiziger op de hoogte te 
stellen van de noodzakelijkheid van bepaalde documenten te zijn voorzien. 
Toch zal de rechter er allicht rekening mee houden, dat het op de weg 
van de vervoerder kan liggen de reiziger bijvoorbeeld te waarschuwen dat 
voor het bezoek aan een bepaald land plotseling een of ander vaccinatie-
bewijs vereist is gesteld. 

2. Men zie de memorie van toelichting van de Vaststellingswet bij 
artikel 8.2.4.6, waarmee dit artikel geheel overeenstemt. 

3. Het artikel is gelijk aan artikel 8.13.3.17. 

Artikelen 8.5.3.25 en 26 
Deze artikelen zijn gelijk aan de artikelen 8.2.4.7, 8.2.4.8, 8.13.3.18 

(als voorgesteld in het onderhavige ontwerp) en 8.13.3.19. Men zie het in 
de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij de artikelen 8.2.4.7 
en 8.2.4.8 op p. 39 opgemerkte. 

Artikel 8.5.3.27 
1. Het spreekt vanzelf dat de vervoerder het schip niet op laatkomers 

(b.v. na excursie aan de wal) behoeft te laten wachten. Het was echter 
noodzakelijk aan dergelijk «missen van de boot» de consequentie te 
verbinden dat de vervoerder bevoegd is de overeenkomst als geëindigd te 
beschouwen, daar anders de nalatige reiziger zou kunnen eisen met een 
ander schip naar bestemming te worden gebracht. 

2. Het artikel is gelijk aan artikel 8.13.3.20. 

Artikel 8.5.3.28 
Het artikel is geheel gelijk aan de artikelen 8.2.4.9 en 8.13.3.21. Men 

zie de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.2.4.9 
(p.39). 

Artikel 8.5.3.29 
1. Evenmin als het Atheense Verdrag bepaalt het ontwerp, dat de 

vervoerder verplicht is een passagebiljet af te geven. Bij het lijnvervoer 
zal dit wel bijna steeds het geval zijn doch daarbuiten vindt het vervoer 
veelal zonder biljet plaats. Indien een biljet wordt afgegeven, is de 
vervoerder verplicht zich daarop duidelijk kenbaar te maken. Meestal zal 
dit geschieden doordat het biljet in de vorm van een formulier wordt 
afgegeven, waarop de naam en de woonplaats van de vervoerder 
voorkomen. 

2. Het ontworpen artikel is gelijk aan artikel 8.13.3.22; artikel 8.5.3.21 
van het voorontwerp is niet overgenomen, daar de afgegeven biljetten op 
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zichzelf steeds voldoende duidelijk zijn en er derhalve geen behoefte is 
aan de daar ontworpen op het goederenvervoer onder cognossement 
gebaseerde regeling. 

Artikel 8.5.4.2 tweede lid 
Teneinde duidelijk te maken, dat het partijen niet vrij staat wijziging te 

brengen in bepalingen, waaraan derden rechten kunnen ontlenen als 
bijvoorbeeld artikel 8.5.1.1. (zie Wachter, Recht door Zee blz. 207) is 
uitdrukkelijk toegevoegd, dat deze vrijheid slechts hun onderlinge 
verhouding betreft. 

Artikel 8.6.1.3 
Uit hoofde van dit artikel is ook de door een schip veroorzaakte 

pollutieschade als «aanvaring» in de zin van deze afdeling te beschouwen. 
Deze schade wordt echter geheel in de Wet Aansprakelijkheid Olietank-
schepen geregeld, zodat voor deze wet een voorbehoud moest worden 
gemaakt. 

Artikel 8.6.1.8 
Hoewel de rechter aan de in dit artikel geschetste omstandigheden 

veelal een feitelijk vermoeden zal ontlenen van schuld van het schip, dat 
de schade veroorzaakte, kwam het de ondergetekende bij nadere 
overwegingen desalniettemin, gezien de zeer hoge bedragen die hier 
jaarlijks op het spel staan en de spoed waarmee de maatregelen tegen dit 
schip mogelijk moeten zijn, wenselijk voor het tweede lid van artikel 544a 
Wetboek van Koophandel alsnog in boek 8 op te nemen. 

Artikel 8.6.2.0 
Bij de bedoelde internationale overeenkomst is bepaald, dat in de daar 

genoemde gevallen geen hulploon is verschuldigd. 

Artikel 8.6.2.1 eerste lid 
1. Door toevoeging van het woord «daarin» wordt vermeden dat deze 

afdeling ook op niet in zee of bevaarbaar binnenwater gezonken of 
aangespoelde zaken van toepassing wordt geacht. 

2. De tekst is meer in overeenstemming gebracht met de Wet op de 
Strandvonderij, die spreekt van «aan of op het vaste zeestrand». 

Artikel 8.6.2.1 tweede lid 
In 1983 maakte een oorlogsvliegtuig een geslaagde noodlanding op 

een in zee varend schip. Naar het thans geldende Nederlandse recht (art. 
571 WvK) komt in een dergelijk geval aan het schip geen recht op 
hulploon toe en ook het overigens nog door geen enkel land geratificeerde 
verdrag van 29 september 1938 ter vaststelling van enige regels met 
betrekking tot hulpverlening van luchtvaartuigen of door luchtvaartuigen 
ter zee (Transport) kent een dergelijk hulploon niet (art. 4).Dit komt de 
ondergetekende onjuist voor: het eerste lid van dit artikel heeft tengevolge 
dat de hulpverlener recht heeft op hulploon indien hij met goed gevolg 
hulp verleent aan een zich in het water bevindend luchtvaartuig en er is 
geen reden het hulploon te onthouden, wanneer het mogelijk is het 
luchtvaartuig te redden vóór het in het water stort. Integendeel: het schip 
zou in de verleiding komen zo te manoeuvreren, dat het luchtvaartuig in 
het water terecht komt. 

Artikel 8.6.2.5 
Zie het bij artikel 8.6.2.1 eerste lid onder 2 opgemerkte. 

Artikel 8.6.2.6 eerste en tweede lid 
1. Daar het nog niet zeker is of het schip zal worden gered en tevens 

om in overeenstemming te blijven met de terminologie van de nieuw 
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voorgestelde titel 8.7 is het woord «redders» vervangen door «hulpverle-
ners». 

2. Duidelijkheidshalve is de strandvonder afzonderlijk genoemd. 

Artikel 8.6.2.6 derde lid 
1. Als overbodig is de laatste zinsnede vervallen. 
2. Men zie het bij artikel 8.6.2.6 eerste en tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.6.2.8 
Duidelijker is tot uitdrukking gebracht, dat het hier een verzoekschrift-

procedure betreft. 

Artikel 8.6.2.8a 
Boek 8 huldigt het principe, dat in geval van samenloop van verbinte-

nissen uit wet en uit overeenkomst de overeenkomst prevaleert (zie de 
artikelen 8.5.1.2-8.5.1.7). Dit brengt mee dat, wanneer tussen hulpver-
lener en geholpene een overeenkomst tot hulpverlening is aangegaan, hij 
die door zijn wederpartij met een vordering (b.v. uit hoofde van aanvaring) 
wordt besprongen, aan deze de bedingen van de hulpverleningsovereen-
komst kan tegenwerpen. 

Artikel 8.6.2.9 
Men zie het bij artikel 8.6.2.6 eerste en tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.6.2.11 
Teneinde twijfel omtrent het karakter van het hier bedoelde schip uit te 

sluiten, is de tekst aangepast aan de in de titel 8.1 gebruikelijke formulering. 

Artikel 8.6.2.12 tweede lid 
De vervallen woorden waren ten onrechte ingevoegd. 

Artikel 8.6.2.12 vierde lid 
Men zie het bij artikel 8.6.2.6 eerste en tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.6.2.14 eerste lid 
De aangebrachte aanvulling is duidelijkheidshalve aangebracht teneinde 

duidelijk te doen uitkomen dat hier de procedure bij dagvaarding moet 
worden gevolgd. 

Artikel 8.6.2.18 
Overeenstemming is bereikt met artikel 54 Wet Overeenkomst Weg-

vervoer (artikel 8.13.2.41). 

Artikel 8.6.2.19 eerste lid 
Tot uitdrukking is gebracht, dat hier de verzoekschriftprocedure moet 

worden gevolgd. 

Artikel 8.6.2.20 eerste lid 
Er is bezwaar tegen gelijkstelling van de termijn voor eigendomsverkrij-

ging door de tot hulploon gerechtigde met de uit hoofde van het voorge-
stelde artikel 5.4.2 eerste lid N.B.W. geldende: de daar gestelde termijn 
van één jaar is te kort. De mogelijkheid bestaat immers, dat alsnog een 
andere hulpverlener opkomt (wiens vordering eerst na twee jaar verjaart: 
artikel 8.18.36) of dat op het schip niet van zaaksgevolg voorziene 
vorderingen, als bedoeld in artikel 8.3.3.8, nog moeten kunnen worden 
verhaald. 

Artikel 8.6.2.20 tweede lid 
Overeenstemming is nagestreefd met het voorgestelde artikel 5.2.7 

N.B.W. 
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Artikel 8.6.3.1 
Daar het mogelijk is, dat één der belanghebbenden aansprakelijk is 

buiten alle schuld, kwam het de ondergetekende juist voor hier van 
«toedoen» in plaats van «schuld» te spreken. 

Artikel 8.6.3.3 eerste lid 
Er is nauwere aansluiting gezocht bij de tekst van YAR XVII, die 

ondanks de opvatting van de in de memorie van toelichting bij de 
Vaststellingswet (blz. 146) vermelde «AIDE» niet werd gewijzigd en van 
«bagage» in het algemeen blijft spreken. 

Artikelen 8.7.7 tot en met 8.7.4 
Men zie hetgeen bij de Inleidende Opmerkingen tot dit hoofdstuk onder 

5 over Titel 8.7 is vermeld. 

Artikel 8.8.1.1 
Zie het bij artikel 8.3.1.1. opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.1 eerste lid 
Als overbodig wordt de vermelding dat dit lid afwijkt van de artikelen 

8.1.1 en 8.1.3 geschrapt. 

Artikel 8.8.2.1 tweede lid 
Aansluiting is gezocht bij artikel 1 tweede lid van de Binnenschepenwet 

1981, (Stb. 678). 

Artikel 8.8.2.5 vierde lid 
Het lidwoord is geschrapt om volledige overeenstemming te verkrijgen 

met artikel 751 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.8.2.5 vijfde lid 
Zie het bij artikel 8.3.2.5 vierde lid opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.5 zesde lid 
Deze toevoeging is aangebracht om volledige overeenstemming te 

verkrijgen met artikel 751 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.8.2.5 zevende lid 
De toevoeging is aangebracht om overeenstemming te verkrijgen met 

artikel 751 zevende lid van het Wetboek van Koophandel. Men zie ook 
het bij artikel 8.3.2.5 zesde lid opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.6 tweede lid onder a 
De tekst is aangepast aan de wijziging van artikel 752 van het Wetboek 

van Koophandel, ter aanpassing aan het internationale verdrag betreffende 
de meting van schepen, 1969. (Trb. 1970, 122, 194 en 1981, 148) 

Artikel 8.8.2.6 tweede lid onder b 
De tekst is ten aanzien van artikel 752 Wetboek van Koophandel iets 

verduidelijkt. 

Artikel 8.8.2.7 eerste lid onder a. 
Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.7 eerste lid onder b 
1.en 3. Helaas is gebleken dat steeds meer binnenschepen door 

diefstal uit de macht van hun eigenaar geraken. De term «rovers en 
vijanden» is ontleend aan artikel 316 Wetboek van Koophandel en is om 
geen nieuwe jurisprudentie te scheppen in het zeerecht overgenomen 
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(art. 8.3.2.6). Terwille van de harmonie voert het ontwerp deze reden tot 
doorhaling ook in het binnenvaartrecht in. Hij omvat het geval van 
diefstal. 

2. Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 
4. Een het lezen bemoeilijkende verwijzing is vervangen. 
5.en 7. De bepaling is met een kleine verduidelijking gelijk gemaakt aan 

artikel 753 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.8.2.7 vierde lid 
Terwille van de rechtszekerheid is het vereiste van rechterlijke machtiging 

uitgebreid tot alle gevallen in dit artikel waarin doorhaling wordt verzocht. 
Tevens wordt daarmee overeenstemming bereikt met artikel 8.3.2.6 
vierde lid. 

Artikel 8.8.2.9 
Men zie het bij artikel 8.3.2.8 opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.10 eerste lid 
Het artikel is t.o.v. artikel 756 van het Wetboek van Koophandel 

verduidelijkt. 

Artikel 8.8.2.11 
Zie het bij artikel 8.3.2.10 opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.12 tweede lid 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 758 van het 

Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.8.2.13 eerste lid 
1. De redactie van dit lid is ten opzichte van artikel 759 eerste lid 

Wetboek van Koophandel verduidelijkt. Men zie artikel 8.3.2.13 eerste lid 
en het daarbij onder 1 opgemerkte. 

2. Onder d is de vermelding van de aard der vordering toegevoegd in 
verband met de scheepshuurkoop (afd. 8.8.2A). 

3. Onder e is artikel 7 onder c van Protocol I bij het Geneefse Verdrag 
woordelijk gevolgd. 

4. Onder f is aan de vermelding van de bedongen rente toegevoegd de 
vermelding van de tijdstippen waarop deze vervalt. 

Artikel 8.8.2.15 eerste lid 
De volgorde der aangehaalde artikelen is aan het zeerecht (art. 8.3.2.15) 

aangepast. 

Artikel 8.8.2.15 tweede lid 
Zie het bij artikel 8.3.2.15 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.8.2.18 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 764 van het 

Wetboek van Koophandel. 

Artikel 8.8.2. 19 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 765 van het 

Wetboek van Koophandel, aangevuld met de vermelding van artikel 864. 

AFDELING 8.8.2.A. HUURKOOP VAN TEBOEKSTAANDE BINNENSCHE-
PEN 

De Wet huurkoop teboekbestaande binnenschepen is uit het Wetboek 
van Koophandel naar deze afdeling verplaatst. Toegevoegd is artikel 
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8.8.2A.14, dat overeenkomt met artikel 765n WvK. De toelichting daarop 
luidde als volgt: 

Bij de wet van 28 juni 1956, Stb. 376, werd voor de levering van 
onroerende zaken in artikel 671a het vereiste van een notariële akte 
gesteld. In artikel II van die wet werd evenwel een uitzondering gemaakt 
voor onderhandse akten, opgesteld door zgn. «zaakwaarnemersadmini-
strateurs», een eng begrensde groep waartoe toetreding alleen nog 
openstond voor kinderen van zulke zaakwaarnemers-administrateurs, die 
reeds in 1954 op het kantoor van hun vader werkzaam waren. Deze wet 
maakte het de zaakwaarnemers-administrateurs tevens mogelijk onder-
handse akten met betrekking tot teboekstaande schepen op te stellen en 
teneinde deze lijn door te trekken maakt het voorgestelde artikel deze 
regeling ook van toepassing op de akte noodzakelijk voor de totstandkoming 
van de scheepshuurkoop van een teboekstaand binnenschip. 

In de leden 3 en 4 wordt aangesloten bij de overgangsbepalingen uit de 
Wet van 1956. 

Artikel 8.8.3.1 
De rang der in dit artikel bedoelde vorderingen is ter verduidelijking 

uitdrukkelijk vermeld. 

Artikel 8.8.3.2 
Men zie het bij afdeling 8.9.2 opgemerkte. 

Artikel 8.8.3.8 eerste lid 
1. Zoals reeds is opgemerkt in het groene boek bij de bespreking van 

artikel 8.8.3.8 (blz.1377/8) is er behoefte aan bescherming van derden 
die rechtshandelingen aangaan met betrekking tot de exploitatie van het 
schip. 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de koper uit de scheepshuurkoop 
(afd.8.8.2A), die immers weliswaar de beschikking over het schip heeft 
doch dit niet steeds uit hoofde van een bevrachting hoeft te hebben. 

2. Voor de invoeging van het woord «rechtstreeks» zie men het bij 
artikel 8.5.1.1 eerste en tweede lid onder 9 opgemerkte. 

Artikel 8.8.4.0 
Zie het bij artikel 8.3.4.0 opgemerkte. 

Artikel 8.8.4.1 
De rang der in dit artikel bedoelde vorderingen is ter verduidelijking 

uitdrukkelijk vermeld. 

Artikel 8.8.4.2 tweede lid 
De tekst is aangepast aan de nieuwe redactie van de artikelen 8.5.2.59 

en 8.10.2.63. 

Artikel 8.8.4.4 
1. Het in het eerste lid bepaalde volgt reeds uit de tweede zin van het 

tweede lid van artikel 8.8.4.2 en behoort dus te vervallen. 
2. Men zie het bij artikel 8.3.4.4 opgemerkte. 

Artikel 8.8.4.7 eerste lid 
Het artikel is in overeenstemming gebracht met artikel 8.8.3.9. 

Artikel 8.8.4.7 tweede lid 
De betreffende artikelen van het Wetboek van Koophandel zijn thans 

opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 8.8.4.8 
Men zie de toelichting bij artikel 8.3.4.8. 
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Artikel 8.8.5.2 
Men zie artikel 778 tweede lid Wetboek van Koophandel. 

AFDELING 8.9.2 
1. De wijziging van «schipper» in «kapitein» heeft in schipperskringen 

tot grote verontwaardiging aanleiding gegeven. De Koninklijke 
Schippersvereniging «Schuttevaer» wees de regeringscommissaris 
erop, dat het niet alleen zeer betreurenswaardig zou zijn een 
eeuwenoud woord te doen verdwijnen, doch dat in de binnenvaart de 
gezagvoerder steeds «schipper» wordt genoemd en zichzelf ook zo 
noemt Uitzondering hierop wordt slechts gevormd door de kapitein van 
een sleepboot en van een passagiersschip, waar vooral bij de laatste 
tegenover buitenlanders «status» een belangrijk element is.Het betreft 
hier slechts een kleine minderheid en er is ook naar het oordeel van de 
ondergetekende geen reden een uitzondering tot regel te verheffen. Ook 
de Duitse, de Belgische en de Franse wet onderscheiden in woordgebruik 
de gezagvoerder van een zeeschip van die van een binnenschip In 
Engeland spreekt men bij pleziervaartuigen steevast van «skipper»; naar 
het oordeel van de ondergetekende ware het ook een overwaardering van 
de «kapitein» van een giek, een veerpont en een binnenvaartjachtje te 
spreken. De ANWB en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond 
sloten zich bij de bezwaren van «Schuttevaer» aan en deze laatste legde 
nog een willekeurig exemplaar van haar wekelijkse orgaan over, dat 
inderdaad ontelbare malen het woord «schipper» bezigde. Ook de eigen 
ervaring van de regeringscommissaris bevestigde dat de term «kapitein» 
zeer ongebruikelijk zou zijn. 

De ondergetekende sluit zich derhalve aan bij de terminologie van de 
zeer recente Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en stelt voor hier en 
elders van «schipper» te spreken. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het 
vervoer over zee of over de binnenwateren is het irrelevant of dit wordt 
uitgeoefend door zee- dan wel door binnenschepen. Het is echter ondoenlijk 
hier steeds de toevoeging «of indien het een zee/binnenschip betreft de 
kapitein/schipper daarvan» te vermelden. Het zij aan het oordeel van de 
rechter over te laten in hoeverre een hem voorgelegde bepaling ook voor 
de kapitein respectievelijk de schipper geldt. Hij zal er daarbij in het 
algemeen van kunnen uitgaan, dat in het zeevervoer de schipper de 
rechten en verplichtingen van de kapitein heeft en in het binnenvaartvervoer 
de kapitein de rechten en verplichtingen van de schipper. 

Artikel 8.9.2. 10 tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.4.2.16 opgemerkte. 

Artikel 8.9.2.13 
Men zie het hierboven bij afdeling 8.9.2 opgemerkte. 

Artikel 8.9.2.14 
1. Men zie voor de wijziging van «kapitein» in schipper het hierboven 

bij afdeling 8.9.2 opgemerkte. 
2. Voor het overige zie men het bij artikel 8.4.2.20 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.1 eerste lid 
Teneinde duidelijker te doen uitkomen, dat deze afdeling los staat van 

afdeling 8.2.1 werden opnieuw definities gegeven van «vervoerder» en 
«afzender». 

Artikel 8. 10.2.1 vierde lid eerste zin 
Overeenstemming is bereikt met artikel 14 Wet Overeenkomst Weg-

vervoer (artikel 8.13.2.3). 
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Artikel 8.1'0.2.1 vierde lid tweede zin 
De invoering van afdeling 8.10.3 maakt dit voorbehoud noodzakelijk. 

Artikel 8.10.2. Ia 
Het artikel stemt overeen met het voorgestelde artikel 8.5.2.1b. Men 

zie het bij dat artikel opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.3 
Men zie het bij artikel 8.5.2.3 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.6 eerste en tweede lid 
Voor de wijziging van «kapitein» in «schipper» zie men het bij afdeling 

8.9.2 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.6 derde lid 
Zie het bij artikel 8.5.2.7 derde lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.8 
Deze bepaling werd in overeenstemming gebracht met artikel 74 eerste 

lid onder a van de Bevrachtingsvoorwaarden 1981, waardoor tevens 
meer harmonisatie met het wegvervoersrecht (artikel 8.13.2.10 onder c) 
werd bereikt. 

Overeenstemming omtrent deze wijziging werd bereikt met de depo-
santen van de Bevrachtingsvoorwaarden 1981. 

Artikel 8.10.2.10 eerste lid 
1 .en 4. Als uiteengezet in de memorie van toelichting bij de Vaststel-

lingswet op dit artikel (blz. 160) is de strekking van de woorden, waarvan 
de vervanging thans wordt voorgesteld, de vervoerder niet aansprakelijk 
te doen zijn indien tussen de navigatiefout en de beschadiging nog een te 
zijnen laste komende omstandigheid mede tot deze beschadiging leidt. 
Indien bijvoorbeeld de gevolgen van een door een navigatiefout veroor-
zaakte aanvaring opgevangen hadden kunnen worden door het tijdig 
aanbrengen van een fender tussen de beide botsende schepen, wordt het 
verzuimen van het nemen van deze maatregel niet ten laste van de 
vervoerder gebracht. Wel moet echter te zijnen laste komen een vóór de 
navigatiefout opgekomen omstandigheid die aan zijn schuld is te wijten 
en die mede tot de beschadiging leidt. Is bijvoorbeeld het zinken van het 
door zijn eigen navigatiefout aangevaren schip te wijten aan een gebrek-
kigheid van dat schip, die te zijnen laste is (men zie art. 8.10.2.7 lid 2), 
dan behoort de vervoerder naar gelang van het gewicht van deze omstam 
digheid aansprakelijk te zijn. Dit is tot uitdrukking gebracht door de 
woorden «voor zover de beschadiging is veroorzaakt door een navigatie-
fout». Duidelijker dan in de Vaststellingswet legt het artikel thans vast, 
dat slechts nu de navigatiefout tot de beschadiging leidende schuld van 
de vervoerder irrelevant is. 

2. Een kleine verduidelijking is aangebracht. 
3. Wanneer het schip, waarin de goederen worden vervoerd, gesleept 

of geduwd wordt bestaan twee vervoerovereenkomsten: die waaronder 
de beschadigde zaken worden vervoerd en die waaronder het schip door 
de duw- of sleepboot wordt vervoerd. In een dergelijk geval treden 
derhalve twee vervoerders op: de vervoerder van de goederen, die 
schade lijden en de vervoerder, sleper of duwer die op zich neemt het 
schip met de goederen aan boord daarvan te vervoeren. Slechts onzorg-
vuldige keuze van de eerste vervoerder doet deze het recht verliezen zich 
op de navigatiefout te beroepen, doch deze keuze kan zowel de opvarenden 
van het sleepschip betreffen als die van de sleepboot. Noch de schipper 
die een notoir slechte sleepbootkapitein kiest, noch hij die het navigeren 
van zijn eigen schip aan zijn zoontje van zes jaar overlaat kan een begane 
fout als grond van ontheffing van zijn aansprakelijkheid aanvoeren. De 
voorgestelde tekstwijziging beoogt hier duidelijkheid te scheppen. 
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Artikel 8.10.2.10 tweede lid 
1. Een ook taalkundig noodzakelijke verbetering is aangebracht. 
2. Nu de wet hier niet aan enig verdrag is gebonden, is voor de 

omschrijving van de mate van schuld die de vervoerder voor eigen 
navigatiefouten doet instaan, aangesloten bij de meest moderne omschrijf 
ving daarvan. Men zie het bij artikel 8.4.2.20 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.12 eerste lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2.15 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.12 tweede lid 
De tekst is in overeenstemming gebracht met de nieuw voorgestelde 

tekst in artikel 8.5.2.15 tweede lid. 

Artikel 8.10.2.12 derde lid 
Deze bepaling is opgenomen om overeenstemming te bereiken met het 

zeerechtelijke artikel 8.5.2.15 zevende lid. Zij komt overeen met artikel 74 
vierde lid der Bevrachtingsvoorwaarden 1981. 

Artikelen 8.10.2.12 vierde lid, 8.10.2.13 tweede lid en 8.10.2 14 tweede 
lid 

Het voorbehoud voor artikel 8.10.2.11 is als overbodig weggelaten. 

Artikel 8.10.2.14 eerste lid 
1. De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 27 Wet 

Overeenkomst Wegvervoer (artikel 8.13.2.16). 
2. Teneinde het misverstand te vermijden, dat slechts één bedrag kan 

worden vastgesteld zegt het ontwerp uitdrukkelijk dat verschillende 
bedragen kunnen worden vastgesteld voor beschadiging en verlies en 
voor vertragingsschade. 

Artikel 8.10.2.15 eerste lid 
Men zie het bij artikel 8.10.2.10 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.17 derde lid 
1. Zie het bij artikel 8.5.2.19 derde lid onder 3 opgemerkte. 
2. In het binnenvaartrecht is uit hoofde van artikel 8.10.2.40 de 

ontvanger verplicht tot lossing. In overeenstemming daarmee bepaalt het 
ontwerp dat ook in het door artikel 8.10.2.17 behandelde geval de 
wederpartij van de vervoerder tot lossing of herstuwing kan worden 
genoopt. 

Artikel 8.10.2.17 vierde lid 
1. Gezien de moderne communicatiemiddelen kan niet worden 

volstaan met het vermelden van een mondelinge of schriftelijke mededeling. 
Ook in binnenvaart en wegvervoer worden mededelingen overgebracht 
door electronische apparatuur. 

2. Voor de bepaling dat de overeenkomst niet eindigt vóór de lossing 
van de lading zie men het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststel-
lingswet bij artikel 8.5.2.43, eerste lid op p.105 onder 3 opgemerkte 
(men zie ook artikel 8.5.2.19 vierde lid). 

Artikel 8.10.2.17 vijfde lid 
Deze wijziging houdt verband met de wijziging in het derde lid. 

Artikel 8.10.2.21 derde lid 
1. Terwille van de conformiteit met het wegvervoersrecht (art. 8.13.2.25, 

art. 36 WOW) is de vervoerder aan wie niet de nodige opgaven zijn 
gedaan (en die derhalve evenmin met het vervoer kan aanvangen als de 
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vervoerder, die vergeefs op de lading wachtte) de bevoegdheid gegeven 
de overeenkomst op te zeggen, de reis met de zaken waarover hij wel 
volledig is ingelicht aan te vangen en zo nodig daartoe tot herstuwing 
over te gaan of te verlangen, dat de afzender deze herstuwing verricht. 
De afzender is gehouden de vervoerder volledig schadeloos te stellen en 
mocht de reis door zijn ingebreke blijven worden vertraagd, dan zal hij 
ook daarvoor schadevergoedingsplichtig zijn en wel op basis van artikel 
8.10.2.22, het nieuwe vijfde lid. 

2. Ook in het zeerecht is een bepaling van deze strekking voorgesteld 
(art. 8.5.2.23). 

Artikel 8.10.2.22 leden 1 tot en met 4 
Terwille van de conformiteit met het wegvervoer zijn de eerste vier 

leden van het thans voorgestelde artikel gelijk gemaakt aan artikel 37 
Wet Overeenkomst Wegvervoer (art.8.13.2.26). Men zie ook het nieuw 
ontworpen artikel 8.5.2.24. 

Artikel 8.10.2.22 vijfde lid 
Men zie het huidige derde lid van het onderhavige artikel. 

Artikel 8.10.2.23 tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.10.2.17 vierde lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.24 tweede lid 
Evenals in artikel 39 Wet Overeenkomst Wegvervoer (art.8.13.2.28) is 

een, overigens vanzelf sprekend, voorbehoud gemaakt voor het over 
gevaarlijke zaken in het algemeen handelende, hier onmiddellijk op 
volgende, artikel. 

Artikel 8.10.2.25 zevende lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2 27 vijfde lid en artikel 8.5.2.54 tweede lid 

opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.27 
De tekst van dit artikel is voor zover mogelijk in overeenstemming 

gebracht met die van artikel 41 van de Wet Overeenkomst Wegvervoer 
(art. 8.13.2.30) zonder dat dit tot enige materieelrechtelijke wijziging 
voert. 

Artikel 8.10.2.29 
Men zie het bij artikel 8.5.2.29 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.33 
Men zie het bij artikel 8.5.2.34 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.36 
Zie het bij artikel 8.5.2.37 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.37 vijfde lid 
Zie het bij artikel 8.5.2.38 vierde lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.37 zesde lid 
Voor de wijziging van «kapitein» in «schipper» zie men het bij afdeling 

8.9.2 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.43 derde lid 
Zie het bij artikel 8.5.2.41 zesde lid opgemerkte. 

Artikel 8. 10.2.45 eerste lid 
Duidelijk is tot uitdrukking gebracht, dat hier sprake is van een vermoe-

den, waartegen tegenbewijs is toegelaten. 
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Artikel 8.10.2.46 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 8.5.2.44 

Artikel 8.10.2.47 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 8.5.2.45. 

Artikelen 8.10.2.48 eerste lid en 8.10.2.49 eerste lid 
De artikelen zijn in overeenstemming gebracht met artikel 47 van de 

Wet Overeenkomst Wegvervoer (artikel 8.13.2.34). 

Artikel 8.10.2.50 
1. Belanghebbenden hebben in het wegvervoersrecht naast de in 

artikel 48 Wet Overeenkomst Wegvervoer genoemde geadresseerde ook 
de afzender actief gelegitimeerd (artikel 1 lid 2 AVC). Het onderhavige 
ontwerp volgt deze opvatting en is wat betreft de tekst aangepast aan 
artikel 8.13.2.35. 

2. Daar sommige van de aangehaalde artikelen de afzender noemen 
kunnen zij slechts van overeenkomstige toepassing zijn. 

Artikel 8.10.2.51 tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2.47 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.51 derde lid 
Het hier bepaalde is vervat in het nieuwe voorgestelde artikel 8.10.2.51a. 

Artikel 8.10.2.51a 
Zie de onderhavige Memorie van Toelichting bij artikel 8.5.2.47a. 

Artikel 8.10.2.53 
Met het oog op eventuele ontwikkelingen in de binnenvaart en de 

wenselijkheid van harmonie met het zeerecht is deze bepaling gelijk 
gemaakt aan artikel 8.5.2.49. Men zie het bij dat artikel opgemerkte. 
Gehandhaafd is de in de binnenvaart wenselijke bepaling omtrent het niet 
of onleesbaar ondertekend zijn van het cognossement. 

Artikel 8.10.2.53a 
Zie de onderhavige memorie van toelichting bij artikel 8.5.2.49a. De 

bepaling omtrent het niet of onleesbaar ondertekend zijn van het cognos-
sement in het eerste lid van artikel 8.10.2.53 maakt het noodzakelijk de 
werking van het eerste lid van het onderhavige artikel te beperken tot de 
eerste volzin van het eerste lid van bedoeld artikel. 

Artikel 8.10.2.55 
Duidelijk is gemaakt, dat de rechter met de verzoekschriftprocedure 

moet worden benaderd. 

Artikel 8.10.2.56 derde lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2.54 opgemerkte. 

Artikel 8.10.2.56 zevende lid 
1. Deze bepaling is wat betreft de gevolgen van het opschorten van het 

vervoer in het schip in overeenstemming gebracht met de artikelen 50 en 
109 Wet Overeenkomst Wegvervoer (artt. 8.13.2.37 en 8.13.4.25). Voor 
de vervoerder in de binnenvaart is gezien de zoveel grotere moeilijkheid 
van het lossen van zijn schip en het gebrek aan opslagruimte de bevoegd-
heid tot opschorten van het vertrek van het vaartuig noodzakelijk. 

2. De schadevergoeding terzake van de vertraging in het vervoer kan 
samenvallen met de schadevergoeding bedoeld in artikel 8.10.2.65 
terzake van het blijven liggen van het schip. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 45 



Artikel 8.10.2.60 
De tekst is in overeenstemming gebracht met artikel 51 Wet Overeen-

komst Wegvervoer (art. 8.13.2.38). Men zie de memorie van toelichting 
bij dit artikel. 

Waar in deze bepaling uitdrukkelijk naar een de kapitein betreffend 
artikel wordt verwezen, is het wenselijk deze naast de schipper te 
noemen. 

Artikel 8.10.2.62 tweede lid 
De bepaling is in overeenstemming gebracht met artikel 52 Wet 

Overeenkomst Wegvervoer (art. 8.13.2.39). 

Artikel 8.10.2.63 
De tekst is in overeenstemming gebracht met de laatst voorgestelde 

wijziging van artikel 3.10.4A.2 N.B.W.en artikel 8.5.2.59. 

Artikel 8.10.2.64 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld, dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 
5 Overeenstemming is bereikt met artikel 54 Wet Overeenkomst 
Wegvervoer (artikel 8.13.2.41). 

Artikel 8.10.2.64 tweede lid 
Overeenstemming is bereikt met artikel 54 Wet Overeenkomst Weg-

vervoer (art. 8.13.2.41). 

Artikel 8.10.2.66 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld, dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 

Artikelen 8.10.2.68 en 69 
Duidelijk is tot uitdrukking gebracht, dat hier de verzoekschriftprocedure 

moet worden gevolgd. 

Artikel 8.10.2.70 
De voorgestelde wijziging in artikel 8.10.2.14 heeft ook hier wijzigingen 

tengevolge. 

AFDELING 8.10.3. OVEREENKOMST VAN PERSONENVERVOER OVER 
BINNENWATEREN 

Inleidende opmerkingen 

1. De Vaststellingswet bevat in tegenstelling tot het desbetreffende 
voorontwerp geen bepalingen met betrekking tot het vervoer van personen 
over binnenwateren, daar bij de vaststelling daarvan nog internationaal 
overleg gaande was over een desbetreffend verdrag. Dit overleg had 
weliswaar toentertijd reeds geleid tot de op 1 mei 1976 tot stand 
gekomen «Convention relative au contrat de transport international de 
voyageurs et de bagages en navigation intérieure (CVN)», doch waar dit 
verdrag eerst in werking zal treden, wanneer drie der Staten «membres 
de la Commission économique pour l'Europe et des Etats admis a la 
Commission a titre consultatif» zullen zijn toegetreden en op 30 juni 
1985 nog geen staat het verdrag had geratificeerd of daartoe was 
toegetreden, geeft het voorstel thans een eigen regeling. 

Het internationale passagiersvervoer over binnenwateren, waarbij 
Nederlandse belangen zijn betrokken, speelt zich voor een overwegend 
deel af op de Rijn tussen Nederland en Duitsland. Overleg met Duitsland 
deed blijken, dat ratificatie van de CVN daar voorlopig niet te verwachten 
is, doch dat men er de voorkeur aan geeft de principes van het Atheense 
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Verdrag nopens het personenvervoer over zee van 1974 ook in de 
binnenvaart toe te passen. Bij wet van 25 juli 1986 /zweites Seerechtsan-
derungsgesetz) is ingevoegd een vijfde afdeling van het vijfde boek van 
het Handelsgesetzbuch bevattende paragraaf 664. Deze paragraaf 
verwijst naar een bijlage bij dit wetboek, welke het Atheense Verdrag 
weergeeft. Paragraaf 664 wordt in paragraaf 77 van het «Gesetz betreffent 
die privatrechtlichen Verhaltnisse der Binnenschiffahrt» met de genoemde 
bijlage van toepassing verklaard op het vervoer van passagiers en hun 
bagage in de binnenvaart. 

2. Doordat het onderhavige voorstel uitgaat van de geheel verschillende 
gedachtengang van het Atheense Verdrag is het voorontwerp van alle 
belang ontbloot geraakt. Ook de daarbij gegeven toelichting heeft 
grotendeels haar belang verloren. In overeenstemming met de ook 
overigens bij Boek 8 gevolgde gedragslijn is derhalve de onderhavige 
afdeling van een geheel nieuwe memorie van toelichting voorzien. 

Artikel 8.10.3.1 eerste lid 
1. Men zie voor de toepasselijkheid van het Atheense Verdrag op het 

internationale vervoer per zeeschip over binnenwateren het bij artikel 
8.5.3.1 eerste lid onder 1 opgemerkte. 

2. Vooral bij het vervoer per veerpont wordt tegelijkertijd met de 
reiziger herhaaldelijk zijn auto meegevoerd. Dit heeft geen wijziging in de 
positie van de reiziger tengevolge: voor de aansprakelijkheid van de 
vervoerder ten opzichte van de auto zie men het bij de artikelen 8.10.3.6 
en 8.10.3.7 onder 4 opgemerkte. 

3. De onderhavige afdeling is toepasselijk indien de vervoerder vervoer 
uitsluitend over de binnenwateren toezegt. Zegt hij gecombineerd vervoer 
toe, dan heeft artikel 8.2.5.2 ten gevolge dat de onderhavige afdeling 
gelding heeft voor zover het vervoer over binnenwateren zal plaats 
vinden. Volgens artikel 8.5.3.2 echter wordt het vervoer van reizigers per 
schip naar en van het over zee vervoerende schip als zeevervoer be-
schouwd, ook al vindt dit geheel over de binnenwateren plaats. Het was 
met het oog daarop noodzakelijk in het onderhavige artikel een voorbehoud 
voor dergelijk vervoer te maken. 

4. Voor de verhouding tussen de onderhavige afdeling en het voorstel 
tot de Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer 
(wetsvoorstel 17 650) zie men het bij artikel 8.5.3.1 eerste lid onder 6 
opgemerkte. 

5. Ook in de binnenvaart is geen onderscheid gemaakt tussen 
kosteloos vervoer en vervoer tegen betaling. Aan de rechter moet worden 
overgelaten of het vooral op de binnenwateren zeer veelvuldig voorko-
mende meenemen van vrienden en familieleden als een vervoerovereen-
komst is te zien (men zie Hoogenraad blz. 19 v ) . Men zie overigens nog 
het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.2.4.1 onder 2 opgemerkte en het bij artikel 8.13.3.1 onder 2 opgemerkte 
in de toelichting bij het desbetreffende voorontwerp. 

6. Men zie ook het bij artikel 8.5.3.1 tweede lid opgemerkte. 
7. Voor het niet toepasselijk zijn van de onderhavige afdeling op het 

vervoer per luchtkussenvoertuig zie men het bij artikel 8 5.3.1 eerste lid 
onder 7 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.1 tweede en derde lid 
1 Aangezien de term «hutbagage» door het bezigen van het woord 

«hut» aanleiding zou kunnen geven tot de veronderstelling dat aan boord 
van een binnenschip dat geen hutten heeft, geen hutbagage kan voorkomen 
is duidelijkheidshalve het begrip «handbagage» ingevoerd. Handbagage 
is steeds hutbagage, doch hutbagage is niet steeds handbagage (bv. een 
zware, niet te dragen hutkoffer). 

2. De omschrijving van hutbagage is dezelfde als de in het zeerecht 
gegevene (art. 8.5.3.1 lid 3) en is ontleend aan artikel 1 onder 6 van het 
Atheense Verdrag. 
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Een aanhang- of kampeerwagen, die achter de door de reiziger op de 
pont meegebrachte auto hangt, is «voertuig», zodat de zich daarin 
bevindende zaken als hutbagage zijn te beschouwen. Men zie het bij 
artikel 8.5.3.1 derde lid onder 1,2 en 3 opgemerkte. 

3. De omschrijving van het begrip «handbagage» is ontleend aan het 
spoorwegrecht (art. 15 COTIF-A) dat op zijn beurt model heeft gestaan 
voor artikel 22 Algemeen Reglement Vervoer. Toegevoegd zijn de 
gemakkelijk mee te voeren en met de hand verrijdbare voorwerpen, 
waardoor kinderwagens, boodschappenwagentjes, rolstoelen, fietsen, 
bronv en motorfietsen, enz. onder het begrip en daardoor onder de 
regeling van de aansprakelijkheid voor handbagage (inspanningsverplich-
ting) worden gebracht. Voor de uitzondering ten aanzien van levende 
dieren zie men het bij artikel 8.5.3.1 eerste lid onder 5 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.1 vierde lid 
Het ontwerp opent de mogelijkheid, als dit in de praktijk wenselijk zou 

blijken, bij algemene maatregel van bestuur de begrippen hutof handba-
gage uit te breiden of te beperken.860327.10 

- 108 -8.lnv.1/8.10 MvT 

Artikel 8.10.3.2 
1. Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 8.5.3.2; met 

toevoeging nochtans van de ponton, de steiger en van de veerstoep, die 
bij overzetveren nog voorkomt (men zie art. 1 NBB). Duidelijkheidshalve 
werd tevens nog uitdrukkelijk bepaald dat wanneer men gelijk bij rond-
vaartboten wel voorkomt over een ander schip moet gaan om het schip te 
bereiken, waarmee het vervoer plaats vond of zal vinden, het vervoer 
eerst begint aan boord van dit laatste schip. 

2. Het is denkbaar, dat het vervoer naar een voor de wal liggend 
passagiersbinnenschip op grond van artikel 8.5.3.1 als vervoer over zee 
moet worden beschouwd. In een dergelijk zeldzaam geval prevalere het 
zeerecht. 

3. Men zie het bij artikel 8 5.3.2 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.3 
Men zie het bij artikel 8.5.3.3 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.4 
Men zie het bij artikel 8.5.3.4 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.5 
Het artikel is identiek aan de in het zeerecht getroffen regeling (art. 

8.5.3.5). Men zie het aldaar opgemerkte. 

Artikelen 8.10.3.6 en 8. 10.3.7 
1. Deze artikelen wijken in zoverre af van het zeerecht (art. 8.5.3.6 en 

8.5.3.7), dat zij de aansprakelijkheid voor goederen aan boord van een 
door de passagier meegenomen auto of schip niet in het de hand- en 
hutbagage betreffende artikel (8.10.3.6) regelen, doch deze in dit 
opzicht doen vallen onder de overige in artikel 8.10.3.7 geregelde 
bagage. Dit heeft tengevolge, dat de vervoerder jegens deze bagage een 
inspanningsverplichting heeft, die niet als in het zeerecht verzwaard 
wordt door een garantie voor de deugdelijkheid van het schip, noch een 
vermoeden van schuld bij scheepsrampen met zich brengt. Daardoor 
wordt bereikt, dat de vervoerder in dezelfde mate aansprakelijk is voor de 
goederen in de auto, als hij dit is voor de auto zelf, een wenselijk resultaat, 
dat in het zeerecht door het Atheense Verdrag onmogelijk wordt gemaakt. 

2. Voor de aansprakelijkheid ten opzichte van een levend dier geldt 
dezelfde regeling als in het zeerecht (art. 8.5.3.6): artikel 8.10.3.7 legt de 
vervoerder een inspanningsverplichting op. 
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3. Met uitzondering van hand- en hutbagage (exclusief de in een auto 
of schip achtergelaten goederen), waarvoor artikel 8.10.3.6 de aanspra-
kelijkheid regelt op dezelfde wijze als dit voor dood of letsel is geschied, 
legt artikel 8.10.3.7 de vervoerder voor alle andere bagage slechts een 
inspanningsverplichting op. 

4. De door de reiziger meegevoerde auto valt onder het begrip bagage 
(art. 8.1.7). De in het zeerecht (art. 8.5.3.7) geldende regeling, dat de 
vervoerder bij schade zijn onschuld zal hebben te bewijzen, ware bij het 
vervoer over ponten, waar de bestuurder allicht ingewikkelde manoeuvres 
moet maken om aanrijdingen te voorkomen, zeer ongewenst: meestal zal 
of de reiziger zelf of een andere bestuurder de schade hebben veroorzaakt. 
Geeft echter een lid der bemanning verkeerde aanwijzingen, dan zij de 
vervoerder voor de gevolgen daarvan aansprakelijk. 

5. Een autobus die reizigers vervoert, valt onder begrip «bagage»: 
primair immers zijn het vervoeren van de chauffeur en het vervoeren van 
de reizigers zelf. De autobus wordt als vervoermiddel meegenomen. 
Wordt uitsluitend een autobus met chauffeur vervoerd, dan is het vervoer 
van de autobus primair en is deze als handelslading te beschouwen; zij 
valt buiten de omschrijving van het begrip «bagage» in het gewijzigde 
artikel 8.1.7. 

6. De vervoerder van goederen in de binnenvaart staat niet in voor de 
geschiktheid van het door hem gebezigde schip (art. 8.10.2.7): ten 
aanzien van bagage in het algemeen is hier dezelfde regeling getroffen. 

Artikel 8.10.3.8 
Men zie het bij artikel 8.5.3.8 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.9 
Men zie het bij artikel 8.5.3.9 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.10 
Men zie het bij artikel 8.5.3.10 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.11 
Men zie het bij artikel 8.5.3.11 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.12 
Men zie het bij de toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.13 
Men zie het bij artikel 8.5.3.18 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.14 
Men zie het bij artikel 8.5.3.19 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.15 
Men zie het bij artikel 8.5.3.20 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.16 
Men zie het bij artikel 8.5.3.21 opgemerkte. 

Artikel 8.10.3.17 
Men zie het bij de toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 8.10.5.2 tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.5.4.2 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.5.3 tweede lid 
Duidelijk is tot uitdrukking gebracht, dat hier sprake is van een vermoe-

den, waartegen tegenbewijs is toegelaten. 
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Artikel 8.1'0.5.3 derde lid 
1. Hoewel het hier meestal binnenschepen betreft, worden toch ook 

zeeschepen (vooral tankers) wel voor opslag voor liggen en/of varen op 
binnenwater gebezigd. Het is in overeenstemming met het in de afdelingen 
8.6.3 en 8.11.3 gebezigde principe dat, behoudens afwijkend beding, het 
karakter van het schip bepaalt welk avarij-grosse recht moet worden 
toegepast. Met het oog op de mogelijkheid, dat een zeeschip wordt 
gebezigd zijn ook de artikelen 8.5.1.2-8.5.1.7 van overeenkomstige 
toepassing verklaard. 

2. Men zie het bij artikel 8.5.4.2 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.10.5.4 vierde lid 
1. Rekening is gehouden met moderne wijzen van berichtgeving. 
2. Daar de opzegging een termijn inhoudt voor de beëindiging van de 

overeenkomst moet de laatste zin vervallen. 

Artikel 8.10.5.6 tweede lid 
Zie het bij artikel 8.10.5.3 derde lid onder 1 opgemerkte. 

Artikel 8.10.5.8 eerste lid 
Rekening is gehouden met moderne wijzen van berichtgeving. 

Artikel 8.11.1.1 
Het woord «glijboten» is in het gebruik verworden tot «draagvleugelbo-

ten». 

Artikel 8.11.1.5 eerste lid 
Men zie het bij artikel 8.6.1.8 opgemerkte. 

Artikel 8.11.2.1 
1. Zie het bij artikel 8.6.2.1 opgemerkte. 
2. De terminologie is in overeenstemming gebracht met de elders in 

boek 8 gebezigde. 
3. Zie het bij afdeling 8.9.2 opgemerkte. 

AFDELING 8.11.3. AVARIJ-GROSSE 

Inleidende opmerkingen 

1. Moest in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet van 28 
maart 1 979 (Stb. 245) nog worden vermeld (blz. 184) dat in de binnenvaart 
geen algemeen aanvaarde regeling van de avarij-grosse bestaat, deze 
situatie heeft zich sindsdien gewijzigd. De Rijnregels I.V.R. 1979, die 
sinds hun totstandkoming in steeds toenemende mate in vervoerovereen-
komsten werden geinsereerd, kunnen thans in de Rijnvaart wat betreft 
hun toepasselijkheid geheel gelijk worden gesteld met hun zeerechtelijke 
tegenhangers, de York-Antwerp Rules 1974. 

Ook in overeenkomsten, die vervoer over andere binnenwateren 
betreffen, worden zij steeds veelvuldiger van toepassing verklaard. Zij 
voldoen uitstekend en geven niet tot geschillen, laat staan tot procedures 
aanleiding. In 1979 zijn zij geheel herzien waarbij tevens de bedoeling 
voorzat de verschillen met de van 1974 daterende en in de praktijk 
uitstekend werkende York-Antwerp Rules zoveel mogelijk te verminderen; 
enkele bezwaren, die voor de binnenlandse vaart aan hen kleefden, 
werden verwijderd. 

Teneinde de internationale conformiteit en die op de binnenlandse en 
de buitenlandse binnenvaart zoveel mogelijk te bevorderen, stelt de 
ondergetekende derhalve thans voor hetzelfde systeem te volgen als in 
de Vaststellingswet in het zeerecht werd gevolgd. Hiertoe wordt aan de 
door de Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister vastgestelde 
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«Rijnregels I.V.R. 1979» (Transport) gelding verleend. Ook de wat vreemd 
aandoende, maar uit historische, thans niet meer geldende, motieven te 
verklaren naam (Rijnregelen Antwerpen-Rotterdam) werd gewijzigd. Daar 
dit recht geen dwingend karakter zal hebben, blijven partijen volledige 
vrijheid houden hun beter toeschijnende regelingen te treffen. De 
ondergetekende vertrouwt, dat dit weinig zal voorkomen. 

2. Met betrekking tot de in de memorie van toelichting bij de Vaststel-
lingswet (blz. 185) geopperde bezwaren tegen de tekst van de oude 
Rijnregels moge het volgende worden opgemerkt. 

Regel V. Is inderdaad overbodig; hij is echter geheel juist. 
Regel V I I I . Voor de vergoeding in en de bijdrage aan de avarij-grosse 

van de vrachtpenningen is bij de herziening een zeer bevredigende 
oplossing gevonden. • 

Regel X I . Deze regel werd geheel herzien en bevat thans onmisbaar 
materieel recht. 

Regels X I I I t / m XV I . Zijn ongewijzigd gebleven, doch zullen ook 
buiten de Rijnvaart niet alleen geredelijke toepassing kunnen vinden, 
maar ook door de bereikte uniformiteit nuttig effect kunnen hebben. 

Regel XV I I I . Van bezwaren tegen deze, op zichzelf vergaande 
bepaling, is in de Rijnvaart, waar strandingen veelvuldiger dan op andere 
binnenwateren aanleiding tot avarij-grosse geven, niet gebleken. 

Regel X IX is inderdaad overbodig; de praktijk acht dat zij een nuttige 
aanwijzing geeft. 

Regel XX zal buiten de Rijnvaart geen toepassing vinden, doch veelal 
door analogische toepassing zijn nut kunnen bewijzen. 

Regel X X I zal ook bij toepassing buiten de Rijnvaart geen bezwaren 
opleveren. 

Regel X X I I . Het hier behandelde geval zal zich buiten de Rijnvaart 
zelden voordoen, doch de getroffen regeling is op zichzelf geenszins 
onjuist. 

3. Wat betreft de vervallen artikelen 8.11.3.3-8.11.3.12 moge het 
volgende worden opgemerkt. 

Artikel 8.11.3.3 (oud) 
Deze bepaling is neergelegd in Rijnregel II. De daarin voorkomende 

woorden «bij het normaal verloop van de reis» zullen in het zeer uitzon-
derlijke geval, dat avarij-grosse zich buiten een reis voordoet, naar 
analogie moeten worden uitgelegd. 

Artikel 8.11.3.4 (oud) 
Deze thans vervallen bepaling is neergelegd in Rijnregel IV. 

Artikel 8.11.3.5 (oud) 
Door wijziging van Rijnregel VI zijn vele van de bezwaren die blijkens de 

memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij het onderhavige artikel 
te berde konden worden gebracht, ondervangen. In de praktijk is trouwens 
van deze bezwaren niet gebleken, zodat naar het oordeel van de onderge-
tekende de conformiteit tussen Rijnvaart en overige binnenvaart moet 
prevaleren. Het artikel vervalle derhalve. 

Artikel 8.11.3.6 (oud) 
Rijnregel VII is zodanig gewijzigd, dat generlei afwijking nog noodzakelijk 

is. Het artikel vervalle derhalve. 

Artikel 8.11.3.7 (oud) 
Rijnregel IX acht een rentevoet van 7% per jaar redelijk en er is geen 

reden hier voor de binnenvaart, die niet over de Rijn plaats vindt, een 
andere opvatting te huldigen. 
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Artikel 8.11.3.8 (oud) 
Dit artikel stemt overeen met de Rijnregels X en XVII en kan derhalve 

vervallen. 

Artikel 8.11.3.9 (oud) 
Dit artikel stemt overeen met Rijnregel XVII en kan derhalve vervallen. 

Wat betreft de rentevoet ziet men het bij artikel 8.11.3.7 hierboven 
opgemerkte. 

Artikel 8.11.3.10 eerste lid (oud) 
De vaststeling der dragende waarden is uitputtend geregeld in Rijnregel 

XII, zodat de bepaling kan vervallen. 

Artikel 8.11.3.10 tweede lid (oud) 
De Rijnregels bevatten niet een met dit artikel overeenstemmende 

bepaling en laten het vraagstuk van de 100% overtreffende bijdrage in 
avarij-grosse aan het oordeel van de dispacheur over. Het komt de 
ondergetekende het beste voor dit voorbeeld te volgen. 

Artikel 8.11.3.11 (oud) 
Deze bepaling stemt overeen met Rijnregel XXIV en kan derhalve 

vervallen. 

Artikel 8.11.3.12 (oud) 
Deze bepaling stemt overeen met Rijnregel XXV en kan derhalve 

vervallen. 

Artikel 8.11.3.1 
1. Voor de motieven in de wet een definitie te geven van wat als 

avarij-grosse moet worden beschouwd, zie men het in de memorie van 
toelichting bij de Vaststellingswet in de Inleidende opmerkingen tot 
afdeling 8.6.3 (blz. 143) opgemerkte. 

2. De tekst van het eerste lid van dit artikel is identiek aan Rijnregel I. 
In afwijking van het oorspronkelijke artikel 8.11.3.1 wordt van goederen 
en niet van zaken gesproken, daar in de herziene Rijnregels ook de vracht 
wordt vergoed. Passagegeld (hoewel in de Rijnregels niet uitdrukkelijk 
genoemd) wordt echter niet vergoed (zie tweede lid). 

3. Voor het naast artikel III van de Rijnregels opnemen van de bepaling, 
dat het eventueel door toedoen van één der belanghebbenden ontstaan 
van avarij-grosse irrelevant is, zie men de Memorie van Toelichting bij de 
artikelen 8.6.3.1 en 8.6.3.2 van de Vaststellingswet (blz. 144). 

4. Voor de vergoeding en de bijdrage van vracht geven de nieuwe 
Rijnregels VIII en XII een afdoende regeling. 

Artikel 8.11.3.2 
Voor de enigszins gewijzigde opsomming der dragende waarden zie 

men Rijnregel XII. 

Artikel 8.11.3.3 
Men vergelijke artikel 8.6.3.5. 

Artikelen 8.12.1 tot en met 8.12.5 
Men zie hetgeen bij de Inleidende Opmerkingen tot dit hoofdstuk onder 

5 over titel 8.12 is vermeld. 

ARTIKEL II 

Artikelen 8. 13.1.2 tot en met 8.13.1.8 
1. Evenals zulks is geschied in het binnenvaartrecht (artikel 8.10.1.1) is 

het wenselijk hier de ingewikkelde regeling van de artikelen 8.5.1.2 tot en 
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met 8.5.1.7 van overeenkomstige toepassing te verklaren. De rechter 
wordt daardoor de mogelijkheid geboden het principe van deze regeling 
toe te passen op vorderingen gericht tegen de verhuurder of huurder van 
een voertuig enz. 

2. De ten opzichte van de tekst van artikel 8.13.1.8 aangebrachte 
wijziging houdt verband met de wijziging van de Wet Aansprakelijkheids^ 
verzekering Motorrijtuigen bij wet van 30 november 1983, Stb. 613 en 
Stb. 614. 

Artikel 8.13.2.3 
De tekst is gelijk gemaakt aan artikel 8.5.2.1 vierde lid en 8.10.2.1 

vierde lid. 

Artikel 8.13.2.14 
Men zie het bij artikel 8.5.2.15 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.13.2.16 
Zie het bij artikel 8.10.2.14 eerste lid onder 2 opgemerkte. 

Artikel 8.13.2.19 
De tekst van het artikel is aangepast aan die van zee- en binnenvaartrecht 

(artt. 8.5.3.20, 8.10.2.15 en 8.10.3.15). 

Artikelen 8.13.2.20 vierde lid, 8.13.2.22 tweede lid, 8.13.2.23 tweede lid, 
8.13.2.24 derde lid en 8.13.2.27 tweede lid 

Zie het bij artikel 8.10.2.17 vierde lid onder 1 opgemerkte. 

Artikelen 8.13.2.22 eerste lid, 8.13.2.23 eerste lid en 8.13.2.24 eerste lid 
De tekst is in overeenstemming gebracht met de artikelen 8.5.2.19 en 

8.10.2.17. 

Artikelen 8.13.2.22 derde lid, 8.13.2.23 derde lid en 8.13.2.24 vierde lid 
Ter verduidelijking is het niet toepasselijk zijn van deze artikelen in 

geval van tijdbevrachting in een afzonderlijk lid ondergebracht (men 
vergelijke de artikelen 8.5.2.19 en 8.10.2.17). 

Artikel 8.13.2.29 eerste lid 
De bepaling is in overeenstemming gebracht met de artikelen 8.5.2.27 

en 8.10.2.25. 

Artikel 8.13.2.29 derde lid 
Het is mogelijk, dat alsnog zaken worden afgeleverd; de verleden tijd 

«moesten» wekt de indruk dat in het geheel geen zaken worden afgeleverd. 
Men vergelijke artikel 8.5.2.27 tweede lid en artikel 8.10.2.25 derde lid. 

Artikel 8.13.2.31 derde lid 
Men zie het bij artikel 8.5.2.34 opgemerkte. 

Artikelen 8.13.2.35 
Men zie het bij artikel 8.10.2.50 opgemerkte. 

Artikel 8.13.2.40 
Men zie het bij artikel 8.5.2.59 opgemerkte. 

Artikel 8.13.2.41 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld, dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 
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Artikel 8.13.2.42 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld, dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 

Artikel 8.13.2.49 eerste lid 
Door de wijziging wordt vastgesteld, dat een verzoekschriftprocedure 

moet worden aangespannen. 

Artikel 8.13.2.50 tweede lid 
De voorgestelde wijziging in artikel 8.13.2.16 heeft ook hier wijziging 

ten gevolge. 

AFDELING 8.13.3 

Inleidende opmerkingen 

De afdelingen 8.5.3 en 8.10.3 bevatten een meer uitgewerkte regeling 
betreffende het vervoer van bagage dan afdeling 8.13.3. De eerst 
genoemde afdelingen konden eerst worden vastgesteld nadat het 
internationaal overleg m.b.t. het Atheense Verdrag ten einde was 
gevoerd. 

Nu dit het geval is en ook het voorstel tot de Wet Overeenkomst 
Binnenlands Openbaar Personenvervoer (wetsvoorstel 17 650) in dit 
opzicht een meer gedetailleerde regeling behelst komt het de ondergete-
kende wenselijk voor de onderhavige afdeling aan te passen aan de 
bovengenoemde regelingen (men zie ook artikel 24 WOBOP). 

Artikel 8.13.3.1 
Het openbare vervoer valt niet onder de onderhavige afdeling. Men zie 

het bij artikel 8.5.3.1 opgemerkte. 

Artikel 8.13.3.1a 
1. De voorgestelde wijziging is gelijk aan artikel 1 tweede en derde lid 

der voorgestelde Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenver-
voer(art. 8.2.4A.1). 

In afwijking van artikel 8.10.3.1 derde lid worden ook gemakkelijk mee 
te voeren levende dieren onder het begrip handbagage gebracht; in 
zee- en binnenwatervervoer was dit niet mogelijk. Men zie het bij artikel 
8.5.3.1 eerste lid onder 5 opgemerkte. 

2. Met het oog op de mogelijkheid dat het reizigers geoorloofd is 
opvouwbare rolstoelen mee te nemen zijn ook hier de gemakkelijk met de 
hand verrijdbare zaken onder het begrip «handbagage» gebracht. 

Artikel 8.13.3.2 eerste lid 
Het tweede lid van artikel 8.13.3.7 is vervallen. 

Artikel 8.13.3.3. eerste lid 
Nu de term «handbagage» in artikel 8.13.3.1 a is gedefinieerd, is een 

nadere omschrijving niet nodig. 

Artikel 8.13.3.3 tweede lid 
De terminologie van de artikelen 8.5.3.2 en 8.10.3.2 is gevolgd. 

Artikel 8.13.3.4 
Teneinde duidelijk te doen uitkomen, dat afdeling 8.13.3 zelfstandig 

naast afdeling 8.2.4 staat, zijn de definities van «vervrachter» en «be-
vrachter» hier herhaald. 

Artikel 8.13.3.7 
Bij de invoering van de Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar 

Personenvervoer (art. 24 onder g) zal worden voorgesteld dat het tweede 
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lid van dit artikel, omdat daaraan geen behoefte bleek te bestaan, kan 
vervallen. 

Artikel 8.13.3.8 tweede lid 
Zonder dat dit tot inhoudelijke wijziging aanleiding geeft is de tekst 

aangepast aan de artikelen 8.2.4A.6, 8.5.3.5 en 8.10.3.5. 

Artikel 8.13.3.9 
De tekst is in overeenstemming gebracht met de artikelen 8.5.3.21 en 

8.10.3.16. 

Artikel 8.13.3.10 
Dit artikel stemt overeen met artikel 71 van de Wet Overeenkomst 

Wegvervoer, zoals dit werd gewijzigd bij artikel 24 onder i van het 
voorstel tot de Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenver-
voer. Men zie de Memorie van Toelichting bij dit laatste wetsvoorstel op 
pagina 21 en de pagina's 13 en 14. 

Artikel 8.13.3.10a, 8.13.3.10b en 8.13.3.10c 
Voor de redenen welke hebben geleid tot het opnemen van deze 

artikelen zie men de Inleidende Opmerkingen tot deze afdeling. Voor 
toelichting op de bepalingen zelf moge worden verwezen naar het bij 
artikelen 8.5.3.8, 8.5.3.9 en 8.5.3.10 opgemerkte. 

Artikel 8. 13.3. 11 eerste lid 
De toepasselijk verklaarde artikelen uit het goederenvervoersrecht zijn 

gelijk aan de bepalingen die in zee- en binnenvaartrecht op het bagage-
vervoer van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 8.13.3.11 tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.5.4.2 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.13.3.12a 
Deze bepaling is ingevoegd ter harmonisatie met de voorgestelde 

artikelen 8.2.4A. 10 tweede lid, 8.5.3.15 en 8.10.3.12 jo art. 8.5.3.15 
(Men zie artikel 24 WOBOP onder j.). 

Artikel 8.13.3.13 
Teneinde duidelijk te doen uitkomen, dat verschillende bedragen 

kunnen worden vastgesteld voor de aansprakelijkheid ten aanzien van de 
persoon van de reiziger en diens bagage is hier van «bedragen» in plaats 
van «bedrag» gesproken. Men zie het bij artikel 8.5.3.19 opgemerkte. 

Artikel 8.13.3.14 
De tekst van het artikel is aangepast aan die van zee- en binnenvaartrecht 

(artt. 8.5.3.20, 8.10.2.15 en 8.10.3.15). 

Artikel 8.13.3.18 
Men zie het bij de artikelen 8.5.3.25 en 8.5.3.26 opgemerkte. 

Artikel 8. 13.4.1 tweede lid 
Gezien het thans voorgestelde artikel 3.1.1.3a verdient het voorkeur bij 

de omschrijving van het begrip «verhuisgoederen» de term «inboedel» te 
vermijden. De voorgestelde omschrijving omvat niet meer zaken die zich 
in de open lucht bevinden als bv. een openlucht dierenpark, een wegens 
ontruiming op straat neergezette inboedel. Verhuizing van dergelijke 
zaken zal zelden voorkomen en zal beheerst worden door afdeling 8.13.2, 
waarvan artikel 13 partijen voldoende ruimte biedt tot het aangaan van de 
hun dienstig voorkomende bedingen. 

De voorgestelde bepaling brengt t.o.v. artikel 84 van de Wet Overeem 
komst Wegvervoer een verduidelijking te weeg door uitdrukkelijk naar de 
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geldende verkeersopvatting te verwijzen ter beantwoording van de vraag 
of een bepaalde zaak al dan niet een verhuisgoed is. Men zie p. 1503 van 
de toelichting bij het voorontwerp. 

Artikel 8.13.4.11 
1. De tekst is meer in overeenstemming gebracht met artikel 8.13.2.14. 
2. Men zie het bij artikel 8.5.2.15 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.13.4.13 
Men zie het bij artikel 8.10.2.14 eerste lid onder 2 opgemerkte. 

Artikel 8.13.4.16 
De tekst van het artikel is aangepast aan die van zee- en binnenvaartrecht 

(artt. 8.5.3.20, 8.10.2.15 en 8.10.3.15). 

Artikel 8.13.4.28 
Men zie het bij artikel 8.13.2.41 opgemerkte. 

Artikel 8.13.4.29 
Men zie het bij artikel 8.13.2.42 opgemerkte. 

ARTIKEL III 

TITEL 18 

Verjaring en verval 

Inleidende opmerkingen 

1. Evenals in het huidige zowel nationale als internationale vervoersrecht, 
het zeerecht en het binnenvaartrecht het geval is, geeft het ontwerp 
aanzienlijk kortere verjaringstermijnen dan in het overige burgerlijke recht 
gelden. 

2. In overeenstemming met boek 3 N.B.W. kent het ontwerp in 
beginsel termijnen van verjaring; het bevat slechts daar een vervaltermijn, 
waar verdragen of de vereiste harmonie daarmee zulks noodzakelijk 
maken. 

3. Artikelen 743 en 954 W.v.K. zijn in het ontwerp niet overgenomen. 
Naast de regeling van het gemene recht is er geen behoefte aan een extra 
korte verjaringstermijn van de daar genoemde vorderingen. 

4. Voor de rechtsvorderingen voortkomende uit de in titel 8.2 geregelde 
overeenkomsten zijn bij de Invoeringswet van de titels 1 en 2 van Boek 8 
reeds regels voor verjaring en verval gegeven in afdeling 8.2.7. Deze 
afdeling komt te vervallen en is opgenomen in de onderhavige titel. 
Hetzelfde geldt met betrekking tot de Wet Overeenkomst Wegvervoer. 
De eerste vier titels van die wet worden bij het onderhavige wetsontwerp 
ingevoegd achter titel 8.12 als titel 8.13 van het Burgerlijk Wetboek. De 
vijfde titel van de Wet Overeenkomst Wegvervoer bevattende de regels 
voor verjaring en verval wordt opgenomen in de onderhavige titel. 
Hetzelfde is het geval met de verjaringsartikelen van de Wet Overeenkomst 
Binnenlands Openbaar Personenvervoer, welke wet in Boek 8 wordt 
ingevoegd als afdeling 8.2.4A. 

AFDELING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 8.18.1 
Deze bepaling is identiek aan artikel 117 van de Wet Overeenkomst 

Wegvervoer. 
Opgemerkt moge hier worden dat een beding, waarbij bijvoorbeeld de 

CMR met haar sterk afwijkende regeling van verjaring (artikel 32) 
toepasselijk wordt verklaard, geldig is, mits aan de voorwaarden van 
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artikel 8.13.2.13 tweede lid is voldaan. Een verwijzing naar een verdrag, 
dat door Nederland is geratificeerd en rechtstreekse werking heeft, is niet 
te zien als een in dit artikel bedoelde verwijzing naar algemene voorwaar-
den. 

Men zie overigens de Memorie van Toelichting op artikel 117 van de 
Wet Overeenkomst Wegvervoer. 

Artikel 8.18.2 
1. Men vergelijke artikel 3 lid 6 vierde alinea van het gewijzigde 

Brusselse Cognossementsverdrag en artikel 16 lid 4 van het Atheense 
Verdrag inzake vervoer van reizigers en hun bagage over zee. 

2. Vermeden moet worden, dat de hier bedoelde verlenging van de 
termijn, waarbinnen een vordering vervalt of verjaart, wordt gezien als 
een wijziging van aansprakelijkheid. Een dergelijke opvatting zou er 
immers toe kunnen leiden, dat de vernietiging van een zodanig beding 
zou kunnen worden ingeroepen door hem jegens wie een verlenging van 
een vervaltermijn is verleend om hem de gelegenheid te bieden met zijn 
wederpartij tot minnelijke schikking te komen. 

Artikel 8.18.3 
Gezien de korte termijnen van verval en verjaring, die gedeeltelijk op 

Nederland bindende verdragen zijn gegrond, is het principe van artikel 
3.11.20 eerste lid onder f van toepassing uitgesloten. 

AFDELING 2. GOEDERENVERVOER 

Artikel 8.18.4 
1. Ter bekorting van de artikelen die de verjaring en het verval van 

vorderingen gegrond op een overeenkomst van goederenvervoer regelen, 
geeft de onderhavige bepaling enige omschrijvingen van daarin voorko-
mende termen. Deze omschrijving geldt echter niet voor het in artikel 
8.18.6 bepaalde. Daar immers is het een vraag van verdragsinterpretatie, 
wat onder de dag der aflevering moet worden beschouwd, zodat de in het 
onderhavige artikel gegeven definitie niet zonder meer kon worden 
overgenomen (men zie b.v. Hof Amsterdam 9 april 1952, N.J. 1952 no. 
695; Gtz p. 205 en Scrutton p. 427). 

2. Verjaring en verval bij de overeenkomst tot gemengd goederenvervoer 
worden afzonderlijk geregeld (art. 8.18.16), zodat het noodzakelijk was 
onder a de wel geregelde overeenkomsten afzonderlijk te noemen. 

3. De sleepovereenkomst valt onder de vervoerovereenkomsten, als 
genoemd in afdeling 8.2.1, en wordt dus tevens door dit en de volgende 
artikelen beheerst. Vooral bij de sleepovereenkomsten zijn de artikelen 
8.18.4 v. van veel belang; de vordering van de gesleepte tegen de sleper 
zal, ook als zij op onrechtmatige daad is gebaseerd, volgens artikel 
8.5.1.3 jo artikel 8.18.5 in één jaar verjaren (men zie omtrent dergelijke 
samenloop H.R. 6 maart 1959, N.J. 1959 no. 349). 

4. Het ontwerp vat onder b e n e met de termen «vervoerder» en 
«afzender» allen samen, die aan een vervoerovereenkomst rechten of 
verplichtingen kunnen ontlenen. Uit artikel 8.13.4.1 volgt, dat ook de 
opdrachtgever bij een verhuisovereenkomst onder het begrip «afzender» 
valt. 

5. In het normale geval worden de goederen onder de vervoerovereen-
komst afgeleverd; mogelijk is echter ook, dat zij weliswaar niet meer 
onder de overeenkomst, doch in feite worden afgeleverd (b.v. bij toepassing 
van de artt. 8.5.2.27, 8.5.2.43, 8.5.2.44, 8.5.2.45, 8.10.2.25, 8.10.2.45, 
8.10.2.46, 8.10.2.47 of 8.13.2.29, dan wel van enig beding van zodanige 
strekking) en tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat zij in het geheel niet 
worden afgeleverd, hetzij omdat de vervoerder hen niet ten vervoer 
ontving, hetzij dat zij tijdens het vervoer verloren gingen. Het ontwerp 
bepaalt, dat voor de eerstgenoemde gevallen als dag van aflevering de 
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dag der feitelijke aflevering is te beschouwen; voor het geval de goederen 
in het geheel niet zijn afgeleverd, wordt de dag, waarop zij hadden 
moeten zijn afgeleverd, als zodanig beschouwd. Deze dag is vast te 
stellen, ook wanneer de overeenkomst in het geheel niet tot uitvoering is 
gekomen (men zie b.v. het geval geregeld in art. 8.2.1.6). 

6. Het artikel spreekt onder d van «de» zaken, daarmee, als elders, te 
kennen gevend, dat als dag van aflevering moet worden beschouwd de 
dag waarop de onder één overeenkomst c.q. één cognossement vervoerde 
goederen in hun geheel zijn afgeleverd (men zie Cleveringa p. 573). 

7. Bij niet aflevering begint de termijn eerst te lopen op de dag, dat de 
gehele partij had moeten zijn afgeleverd: eerst dan immers ook is een 
tekort met zekerheid vast te stellen. Bij een reisbevrachting met verschil-
lende bestemmingen begint de termijn voor de in de eerste plaats van 
bestemming afgeleverde goederen eerst na de aflevering van de laatste 
lading in de laatste plaats van bestemming (men zie Cleveringa p. 574; 
Knauth p. 276; Rodière p.410 no.380). 

8. Voor de moeilijkheden, die kunnen rijzen bij het vaststellen van de 
dag, waarop de goederen zijn afgeleverd wanneer dit afleveren bestaat 
uit een complex van handelingen, zie men het in de memorie van toelichting 
bij de Vaststellingswet bij artikel 8.2.1.2 onder 2 op p. 16 en het bij 
artikel 8.10.2.40 tweede lid eveneens onder 2 op p. 169 opgemerkte. 
Gelet op de ratio van verjaring en verval lijkt het in dit soort gevallen juist 
als dag van aflevering aan te houden de dag, waarop de vervoerder geen 
bemoeienis onder de vervoerovereenkomst met het goed meer heeft 
(men zie b.v. Hof Amsterdam 8 maart 1956, N.J. 1956 no 423; Hof 
Arnhem 25 mei 1965, S. 1966 no 10; Hof 's-Gravenhage 20 februari 
1974, S. 1975 no 36). Indien partijen overeenkomen, dat de goederen 
elders zullen worden afgeleverd dan oorspronkelijk was voorzien, zal aan 
de hand van de feiten moeten worden beoordeeld of een nieuwe over-
eenkomst van kracht werd met slechts een gewijzigde plaats van bestem-
ming (men zie Hof 's-Gravenhage 17 januari 1968, S. 1968 no 32). 

9. Het ontwerp kent in de artikelen 8.5.2.61 en de daarmee in binnen-
vaart en wegvervoer corresponderende bepalingen (artt. 8.10.2.66 en 
8.13.2.42) de mogelijkheid, dat de lading wordt verkocht. De vervoerder 
heeft dan het recht het hem terzake van het vervoer verschuldigde op de 
opbrengst in te houden. Mocht deze opbrengst daartoe echter niet 
voldoende zijn, dan behoudt hij te dier zake een vordering. Teneinde hier 
twijfel te vermijden, bepaalt het ontwerp, dat in dat geval de dag van de 
verkoop als dag van aflevering moet worden beschouwd. 

10. Als de dag van aflevering wordt ook beschouwd de dag, waarop de 
vervoerder goederen, die hij nooit onder zich heeft gekregen en ten 
aanzien waarvan hij derhalve geen afleveringsverplichting uit hoofde van 
artikel 8.2.1.2 en daarmee overeenstemmende bepalingen heeft, had 
moeten afleveren, indien hij wel aan zijn verplichting hem ten vervoer ter 
beschikking gestelde goederen te vervoeren zou hebben kunnen voldoen. 
Pleegt derhalve een vervoerder wanprestatie door goederen in het geheel 
niet op te halen, dan begint de termijn van verjaring of verval te lopen op 
de dag, dat hij deze goederen had behoren af te leveren. 

11. In geval van onder één overeenkomst plaatsvindend doorvervoer 
geldt als dag van aflevering de dag, waarop het goed ter eindbestemming 
wordt afgeleverd. De vervoerder, die door zijn afzender is aangesproken 
en te dier zake regres wenst te nemen op een deelvervoerder, jegens wie 
hijzelf als afzender optrad, heeft daartoe uit hoofde van artikel 8.18.14 
nog gelegenheid. 

Het komt echter herhaaldelijk voor dat doorvervoer in die vorm geschiedt, 
dat de wederpartij van de afzender zich voor een gedeelte van het traject 
niet als vervoerder verbindt, doch als expediteur (men zie de Memorie 
van Toelichting bij de Vaststellingswet op art. 8.5.2.49 onder 3 op p. 
112). Indien in een dergelijk geval bij de aflevering aan de oorspronkelijke 
afzender blijkt, dat het goed beschadigd is, doch hem onbekend is op 
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welk traject deze schade is opgekomen, zal hij niet weten op welke datum 
de goederen onder de voor hem gesloten vervoerovereenkomst zijn 
afgeleverd. Stelt hij een vordering jegens zijn wederpartij in, dan zal hij er 
goed aan doen deze in zijn hoedanigheid van expediteur, derhalve binnen 
negen maanden na de aflevering, aan te spreken. Uit hoofde van artikel 
8.2.3.3 is de expediteur dan verplicht hem onverwijld te doen weten 
jegens welke vervoerder hij zijn vordering moet instellen. Hij heeft daartoe 
dan nog gelegenheid gedurende drie maanden, verminderd echter met de 
tijd gelegen tussen de aflevering door de deelvervoerder en de aflevering 
aan hemzelf. Hij doet er derhalve verstandig aan zijn wederpartij, de 
expediteur, ten spoedigste aan te spreken. Voor zijn rechtsvordering 
jegens zijn wederpartij voor schade geleden op een tussentraject waarvoor 
deze wederpartij zichzelf als vervoerder jegens hem verbond (of na zich 
als expediteur tot doen vervoeren te hebben verplicht, als vervoerder 
optrad) heeft de afzender de beschikking over de gehele jaartermijn, doch 
deze begint te lopen bij de aflevering door de vervoerder op het tussen-
traject. 

Artikel 8.18.5 
1. Op grond van deze bepaling zijn in principe alle vorderingen uit 

hoofde van een overeenkomst van goederenvervoer, door welk medium 
het vervoer ook moge geschieden, onderhevig aan verjaring in een 
termijn van één jaar. Uit onderstaand overzicht moge blijken in hoeverre 
hier al dan niet overeenstemming bestaat met huidig recht. 

Vervoer in het algemeen 
Artikel 93 W.v.K.: 
vorderingen jegens de voerman vervallen door aanvaarding van de 

goederen, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar was; was het dit niet. dan 
moet binnen 48 uur bezichtiging plaats vinden. 

Artikel 95 W.v.K.: 
vorderingen jegens de voerman verjaren bij nationaal vervoer in zes 

maanden, bij internationaal vervoer in twaalf maanden. 

Zeevervoer 
Artikel 468 lid 7 W.v.K.: 
vorderingen tegen de vervoerder vervallen in één jaar. 

Artikel 741 W.v.K.: 
vorderingen tot betaling van het door de ontvanger (of afzender: zie 

H.R. 22 april 1977, S 1977 no. 62) verschuldigde en vorderingen tegen 
de vervoerder verjaren in één jaar. 

Binnenvaart 
Artikel 826 W.v.K.: 
vorderingen tegen de vervoerder vervallen door aanneming van het 

goed zonder voorbehoud en zonder onderzoek, indien het gebrek uitwendig 
waarneembaar was; was het dit niet, dan moet binnen drie werkdagen 
voorbehoud worden gemaakt. 

Artikel 827 W.v.K.: 
vorderingen tegen de vervoerder vervallen in zes maanden. 

Artikel 952 W.v.K.: 
als in de zeevaart (artikel 741 W.v.K.) 

Wegvervoer 
Artikel 22 lid 9 AVC: 
vorderingen uit hoofde van remboursement verjaren in één jaar. 
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Artikel 27 AVC: 
vorderingen tegen de vervoerder verjaren in één jaar. 

Artikel 32 CMR: 
vorderingen verjaren in één jaar. 

Luchtvaart 
Artikel 35 WL: 
verval bij gebreke van protest binnen 7 respectievelijk 14 dagen 

Artikel 36 WL: 
vorderingen tegen de vervoerder vervallen in twee jaren 

Artikel 29 Verdrag van Warschau: 
verjaring in twee jaren. 

Spoorweg 
Artikelen 45 en 90 ARV: 
verjaring in één jaar. 

Artikel 47 CIM: verjaring in één jaar. 

Artikel 58 COTIF B: verjaring in één jaar. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat in het vervoersrecht aanzienlijk 
kortere termijnen van verjaring gelden dan in het algemeen van kracht 
zijn. 

Met het oog op de steeds grotere en ook zeer wenselijke integratie van 
de verschillende takken van vervoer en het feit, dat in het zeer belangrijke 
zee-, binnenvaart, weg- en spoorwegvervoer reeds een termijn van één 
jaar geldt, heeft het ontwerp deze termijn ingesteld voor alle door Boek 8 
behandelde vervoerstakken. («Ie delai classique d'un an» Rodière B.T. 
1978, p. 310). 

2. Het ontwerp geeft een termijn van verjaring en niet van verval. Voor 
deze keuze zie men het bij de Inleidende opmerkingen tot titel 8.18 onder 
2 opgemerkte. 

3. Het ontwerp kent evenmin als het gewijzigde Brusselse Cognosse-
mentsverdrag (art. 3 lid 6) en het nationale spoorwegrecht (artt. 45 en 90 
ARV) invloed toe aan «bedrog of ontrouw» (art. 95 lid 2 W.v.K). of «opzet 
of grove schuld» (art. 827 lid 3 W.v.K. en art. 32 lid 1 CMR). Het toekennen 
van zodanige invloed geeft tot onzekerheid aanleiding (men zie H.R. 11 
juni 1937, N.J. 1938 no 141) en, nu het ontwerp de verjaringstermijn van 
artikel 95 W.v.K. heeft verlengd en de vervaltermijn van artikel 827 W.v.K. 
niet heeft overgenomen, is er ook geen aanleiding met mindere diligentie 
van de afzender genoegen te nemen, wanneer deze door bedrog of grove 
schuld is benadeeld. 

4. Het ontwerp kent geen verval van alle aanspraak op schadevergoeding 
wanneer de goederen worden aangenomen zonder gerechtelijk onderzoek 
of zonder voorbehoud van recht binnen een bepaalde termijn (art. 93 
W.v.K. en art. 826 W.v.K.) Een dergelijk verval van alle recht op schade-
vergoeding is immers wel zeer rigoureus en wordt door de rechtspraak 
dan ook zoveel mogelijk beperkt. Bovendien kan het allicht leiden tot op 
zichzelf overbodige voorbehouden, die voor alle zekerheid desondanks 
worden gemaakt. 

5. Het aan het Brusselse Cognossementsverdrag ontleende artikel 
8.18.6 geeft een termijn van verval en niet, als het onderhavige artikel 
een verjaringsgermijn. Het was derhalve noodzakelijk voor dit artikel een 
voorbehoud te maken. 
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Artikel 8.18.6 eerste lid 
1. Artikel 3 lid 6 alinea 4 van het gewijzigde Brusselse Cognossements-

verdrag bepaalt dat de vervoerder over zee van iedere aansprakelijkheid 
«relativement aux marchandises» zal zijn ontheven, tenzij binnen een jaar 
na aflevering daarvan een rechtsvordering is ingesteld. Het ontwerp 
neemt deze bepaling over voor alle zeevervoer onder cognossement, 
daarbij zich baserend op de ook in afdeling 8.5.2 neergelegde gedachte, 
dat ook daar, waar het verdrag niet uit hoofde van artikel 8.5.2.1a 
rechtstreekse werking heeft, de regeling van het zeevervoer onder 
cognossement gelijk moet zijn aan de verdragsregeling, (zie Memorie van 
Toelichting bij de Vaststellingswet p. 79). 

2. Het is een door een ontwerp in het zeerecht niet te beantwoorden 
vraag van verdragsinterpretatie in hoeverre ook een vordering tot restitutie 
van een op de zaak rustende bijdrage in hulploon, avarij-grosse of 
«kosten onderweg» (artt. 8.5.2.16 jo 8.5.2.58; 8.10.2.13 jo 8.10.2.60; 
8.13.2.15 jo 8.13.2.38; 8.13.4.12 jo 8.13.4.26) onder de term «respons-
abilité quelconque relativement aux marchandises», «all liability what-
soever in respect of the goods» valt. Een positieve beantwoording van 
deze vraag zou ten gevolge hebben, dat de ontvanger, die eerst geruime 
tijd na het verloop van de vervaltermijn moet voldoen aan een vordering 
tot betaling van hulploon of een bijdrage in avarij-grosse geen mogelijkheid 
zou hebben terzake van de vervoerder schadevergoeding te vorderen 
(men zie b.v. Rb. Amsterdam 3 mei 1961, S 1961 no. 40). Dit ongewenste 
gevolg wordt buiten de door het verdrag beheerste overeenkomsten 
vermeden, doordat artikel 8.18.14 de vervaltermijn verlengt ook in geval 
hij, die regres zoekt, niet uit hoofde van een vervoerovereenkomst, doch 
terzake van hulpverlening of avarij-grosse is aangesproken. 

3. Algemeen wordt aangenomen dat de in het Cognossementsverdrag 
genoemde termijn een vervaltermijn is en in afwijking van de meeste 
andere termijnen, door het ontwerp gesteld en meer in het bijzonder van 
artikel 8.18.5, geeft derhalve het onderhavige artikel eveneens, evenals 
het huidige artikel 468 lid 7 W.v.K (men zie H.R. 1 juli 1976, S 1976 no. 
63) een dergelijke termijn. 

4. In overeenstemming met artikel 3 lid 6 alinea 4 van het Cognosse-
mentsverdrag is uitdrukkelijk bepaald, dat «in ieder geval» op de hier 
gegeven vervaltermijn beroep mogelijk is (men zie voor de betekenis van 
deze woorden b.v. Scrutton p. 460). 

Artikel 8.18.6 tweede lid 
1. Dit lid is een weergave van artikel 3 lid 6 bis van het gewijzigde 

Brusselse Cognossementsverdrag. Men vergelijke artikel 468 lid 8 W.v.K. 
2. Buiten de door dit artikel beheerste gevallen van verval, verjaart een 

regresvordering volgens artikel 8.1 8.14. 

Artikel 8.18.6 derde lid 
Deze bepaling stemt overeen met de slotzin van artikel 3 lid 6 alinea 4 

van het gewijzigde Brusselse Cognossementsverdrag. 

Artikelen 8.18.7 tot en met 8.18.15 
1. Deze artikelen beogen zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen op 

welke dag de in artikel 8.18.5 gestelde termijn van verjaring een aanvang 
neemt. 

2. Hoewel zulks de leesbaarheid niet ten goede komt, is ten einde 
verschil van mening te vermijden welk verschil hier wel zeer ernstige 
gevolgen kan hebben bij ieder artikel aangegeven boven welke andere 
bepalingen het prevaleert en welke bepalingen het onverlet laat. 

Artikel 8.18.7 eerste lid 
1. Indien het niet ter beschikking stellen van het schip of voertuig door 

de vervoerder opzegging van de overeenkomst tengevolge heeft, begint 
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de termijn voor de vordering tot vergoeding van de door de opzegging 
geleden schade volgens artikel 8.18.10 met de dag na de dag der 
beëindiging der overeenkomst. Wordt geen opzegging, doch uitsluitend 
schadevergoeding gevraagd, dan vindt het onderhavige artikel toepassing. 

2. Het artikel betreft slechts vorderingen terzake van niet ter beschikking 
stellen of niet aanwezig zijn niet vorderingen terzake van het niet voldoen 
aan bepaalde eisen die bij de overeenkomst aan het schip of voertuig zijn 
gesteld. Van het bestaan van deze vorderingen zal immers veelal eerst na 
de dag der terbeschikkingstelling blijken en het ware derhalve onjuist de 
verjaring reeds op die dag te doen aanvangen. Deze vorderingen zullen 
zich veelal voordoen bij tijdbevrachting en worden alsdan geregeerd door 
artikel 8.18.11; doen zij zich daarbuiten voor, dan zullen zij herhaaldelijk 
vallen onder artikel 8.18.8 onder b (b.v. lossing wordt vertraagd door te 
kleine luikhoofden, schade bij belading of lossing door niet voldoende 
capaciteit van een hijswerktuig). 

Artikel 8.18.7 tweede lid 
Het artikel is eveneens van toepassing bij vorderingen uit hoofde van 

artikel 8.13.4.17 of partijbedingen van dezelfde strekking. 

Artikel 8.18.8 
1. Het ontwerp stelt voor de vorderingen, die met het vervoeren van 

bepaalde zaken samenhangen, één en dezelfde dag vast, waarop de uit 
artikel 8.18.5 voortvloeiende verjaring begint te lopen, nl. de dag, 
volgende op de dag van aflevering, een dag die over het algemeen 
gemakkelijk is vast te stellen (men zie de toelichting bij art. 8.18.4). 

2. De mogelijkheid is niet geheel uitgesloten, dat een vordering valt 
onder de in het onderhavige artikel gegeven opsomming en tevens onder 
één der in de volgende artikelen genoemde. Zo is het denkbaar, dat bij 
vergaan van het in reisbevrachting uitgegeven schip (art. 8.5.2.45) een 
vordering wordt ingesteld wegens niet aflevering van vervoerde goederen 
(art. 8.5.2.5). Deze vordering valt zowel onder artikel 8.18.8 onder c als 
onder artikel 8.18.10. Volgens artikel 8.18.15 zal dan de dag, volgende 
op die waarop de aflevering had behoren plaats te vinden, als dag van 
aanvang der verjaring gelden. 

3. In sommige gevallen zal het artikel toepassing kunnen vinden naast 
een der volgende bepalingen. Men zie de toelichting bij artikel 8.18.10 
onder 2. 

Artikel 8.18.9 
1. Het artikel staat als lex specialis ten opzichte van artikel 8.18.8: 

wanneer b.v. bij het stuwen van lading het daarvoor door de afzender ter 
beschikking gestelde materiaal de vervoerder schade berokkent, geldt 
niet artikel 8.18.8 onder b, doch de onderhavige bepaling. 

2. In geval van bevrachting prevaleert het onderhavige artikel boven 
artikel 8.18.11: er is geen reden de wijze waarop het schip ter beschikking 
van de wederpartij van de vervoerder (de bevrachter) is gesteld van 
invloed te doen zijn op de in de onderhavige bepaling vastgestelde 
begindatum der verjaring. 

Artikel 8.18.10 
1. In die gevallen, waarin één der partijen de bevoegdheid heeft de 

overeenkomst op te zeggen of deze voortijdig beëindigt, ligt het voor de 
hand de verjaringstermijn te laten aanvangen met de dag der beëindiging 
van de overeenkomst. In geval van op de wet gegronde opzegging is deze 
dag steeds nauwkeurig vastgesteld, doch in geval van opzegging op 
grond van een partijbeding moet aan de hand van de overeenkomst en 
het gemene recht worden beslist wanneer deze opzegging haar uitwerking 
heeft. In geval van voortijdige beëindiging zonder opzegging zal twijfel 
omtrent de dag der beëindiging niet rijzen. Te denken is hier aan de 
gevallen van b.v. de artikelen 8.5.2.27, 8.10.2.25 enz. 
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2. Het artikel staat naast artikel 8.18.8. Wanneer de opzegging van de 
overeenkomst gebaseerd is op wanprestatie inzake één der daar genoemde 
handelingen b.v. het niet betalen van vracht, zal de vordering tot vracht-
betaling beginnen te verjaren met de dag van de aflevering der betrokken 
lading; de vordering tot schadevergoeding terzake van de opzegging op 
de dag dat door deze opzegging de overeenkomst eindigt. 

3. In geval van opzegging van een tijdbevrachting prevaleert het 
onderh avige artikel boven artikel 8.18.11; men zie het bij artikel 8.18.9 
onder 2 opgemerkte. 

Artikel 8. 18.11 
1. Vorderingen terzake van tijdbevrachting zullen veelal niet in verband 

staan met het vervoeren van bepaalde zaken (het schip loopt b.v. niet de 
overeengekomen snelheid, het olieverbruik van een vrachtauto ligt te 
hoog, de kapitein komt hem gegeven orders niet na, enz.). Het onderhavige 
artikel doet de verjaringstermijn eerst ingaan met het einde van de 
overeenkomst. Dergelijke geschillen immers zullen soms eerst ter sprake 
komen als het voertuig of het schip weer ter beschikking van de tijdver-
vrachter wordt gesteld en partijen tot definitieve afhandeling komen. 
Bovendien is het bij vele van deze vorderingen (b.v. hoog olieverbruik) 
moeilijk vast te stellen wanneer zij zijn ontstaan. 

2. Voor de verhouding tot artikel 8.18.7 eerste lid zie men het aldaar 
onder 2 opgemerkte en voor die tot artikel 8.18.38 het bij dat artikel 
onder 3 opgemerkte. 

3. Voor de prevalentie van de artikelen 8.18.9 en 8.18.10 boven de 
onderhavige bepaling zie men het bij artikel 8.18.9 onder 2 opgemerkte. 
Ook ten aanzien van vorderingen gegrond op een niet verstrekken van 
een verplichte mededeling (art. 8.18.12) en op het toegebracht zijn van 
schade aan het vervoermiddel (art. 8.18.13) geldt het argument dat het 
feit, dat het vervoermiddel in tijdbevrachting is uitgegeven, irrelevant is. 

4. Ook bij reisbevrachting kunnen zich vorderingen voordoen die niet 
met het vervoeren van bepaalde zaken verband houden: het niet opvolgen 
van aanwijzingen van laad- of losplaatsen, het ontstaan van te lange 
wachttijden, enz. Het ontwerp stelt als begindatum vast het einde van de 
reis in verband waarmee de vordering ontstond. 

5. Er is geen reden de verjaring van vorderingen jegens de vervrachter 
terzake van het niet, beschadigd of vertraagd afleveren van vervoerde 
goederen op een andere dag te doen aanvangen dan de daarvoor in 
artikel 8.18.8 vastgestelde dag van aflevering van die zaken. De onderha-
vige bepaling maakt derhalve voor deze vorderingen een voorbehoud. 
Worden zij uit hoofde van een cognossement ingesteld, dan vallen zij 
onder artikel 8.18.6; artikel 8.5.2.29 zal echter veelal ten gevolge hebben 
dat tussen bevrachter en vervrachter het cognossement slechts als 
ontvangstbewijs is te zien. 

Artikel 8.18.12 
1. Wet en contract leggen de partijen bij de vervoerovereenkomst 

verschillende plichten tot kennisgeving van bepaalde feiten op en waar 
deze verplichtingen niet steeds gerelateerd zullen zijn aan het vervoeren 
van bepaalde zaken of eerst worden geboren na aflevering van de lading, 
bevat het onderhavige artikel terzake een afzonderlijke bepaling. 

2. In die gevallen, waarin de vordering zowel op een gebrek aan 
verwittiging gegrond is als gerelateerd is aan het vervoeren van bepaalde 
zaken, zal uit hoofde van artikel 8.18.15 de voor de eiser meest voordelige 
regeling gelden. 

3. De verplichting tot verwittiging rust niet steeds op een der partijen 
zelf doch kan ook rusten op b.v. de kapitein, de schipper of de bestuurder 
van het voertuig (artt. 8.5.2.7, 8.10.2.6 en 8.13.2.8). Het ontwerp bezigt 
derhalve de passieve vorm. 
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Artikel 8.18.13 
Vorderingen gebaseerd op verlies of beschadiging van het vervoermiddel 

zullen zowel buiten als bij bevrachting voorkomen; zij kunnen het gevolg 
zijn van het laden of lossen van zaken, van verkeerde mededelingen aan 
de bestuurder, kapitein of schipper, van het bezigen van materiaal, enz. 
Teneinde hier de vereiste zekerheid te scheppen, noemt het ontwerp als 
begindatum van de verjaringstermijn bij iedere beschadiging de dag 
waarop die beschadiging is ontstaan. 

Artikel 8.18.14 eerste lid 
1. De mogelijkheid bestaat dat de vervoerder, die gedwongen is 

schadevergoeding te betalen aan een op enige wijze bij het vervoer 
betrokkene daarvoor verhaal neemt op zijn wederpartij. Als bij het vervoer 
betrokken worden in Boek 8 genoemd: de eigenaar van het vervoermiddel, 
de rompbevrachter van een schip of de huurder van een voertuig, de 
vervoerder (tijdvervrachter, reisvervrachter of vervoerder-niet vervrachter), 
de ondervervoerder en de afzender, allen partij bij een exploitatie-over-
eenkomst als omschreven in artikel 8.5.1.2. 

Jegens ieder dezer kan een hetzij uit de wet, hetzij uit overeenkomst 
aangesproken vervoerder een verhaal hebben. Een actie van de huurder/ 
vervoerder (rompbevrachter) jegens de eigenaar/verhuurder (reder) van 
het voertuig (schip) is denkbaar o.a. wanneer de vervoerder door zijn 
afzender werd aangesproken wegens een gebrek van het vervoermiddel 
en dit gebrek jegens hem voor rekening van de eigenaar van dat vervoer-
middel is. Verhaal van de vervoerder jegens een andere vervoerder is b.v. 
denkbaar, wanneer de oorspronkelijke actie door een ondervervoerder 
tegen de vervoerder werd ingesteld of wanneer aansprakelijke vervoerders 
(art. 8.5.2.47a ), dan wel vervrachters (art. 8.5.2.50) onderling regres 
nemen. 

Verhaal van een vervoerder jegens een afzender is mogelijk, wanneer 
deze laatste aan enige met betrekking tot zaken op hem rustende 
verplichting niet voldeed (men zie b.v. art. 8.5.2.30) en de vervoerder 
terzake aan een derde schade moet vergoeden. 

Ook voor de afzender zal de mogelijkheid van verhaal op één der bij 
een exploitatie-overeenkomst betrokkenen kunnen openstaan. Zo zal de 
afzender, die zich jegens een andere afzender («onderafzender») tot 
vervoer van aan een vervoerder schade toegebracht hebbende zaken 
verbond, verhaal op deze afzender kunnen hebben, kan de tijdbevrachter/ 
reisvervrachter, die door verzuim van de tijdvervrachter het vervoermiddel 
te laat ter beschikking stelde van de reisbevrachter, verhaal op deze 
tijdvervrachter nemen, enz. 

Het ontwerp kent voor al deze gevallen de verhaalzoekende partij een 
nieuwe verjaringstermijn toe van drie maanden. 

2. Het is mogelijk dat een in de keten der exploitatieovereenkomsten 
verkerende partij verhaal zoekt op een andere partij en deze weer op een 
andere, die op zijn beurt nog een andere partij aanspreekt: de termijn van 
drie maanden kan daardoor uitlopen tot een veelvoud daarvan (Rodière, 
Droit des Transports terrestres et aériens, 1979, no.318). 

3. De vordering, die aanleiding gaf tot het verhaal, behoeft niet zelf op 
een exploitatieovereenkomst gegrond te zijn. Zo is het b.v. mogelijk, dat 
het Rijk een vordering tot betaling van accijnzen heeft op de vervoerder 
en deze de mogelijkheid heeft het door hem betaalde op de afzender te 
verhalen. Zo zal ook de ladingbelanghebbende, die voor «kosten onderweg» 
(art. 8.5.2.58) of uit hoofde van hulpverlening of tot betaling van een 
bijdrage in avarij-grosse is aangesproken uit hoofde van waardevermin-
dering van het goed, de vervoerder kunnen aanspreken. 

4. Artikel 3 lid 6 bis van het gewijzigde Brusselse Cognossementsverdrag 
stelt de aanvang van de vervaltermijn van de regresvordering op de dag 
dat «la personne qui excerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou 
a elle-même repu signification de l'assignation». 
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Het internationale goederenvervoer over de weg (art. 39 lid 4 CMR) 
laat de verjaring van de regresvordering eveneens aanvangen «a partir du 
jour d'une décision de justice définitive... soit, au cas oü il n'y aurait pas 
eu de telle décision, a partir du jour du paiement effectif». 

Deze bepalingen hebben tengevolge dat een regresactie mogelijk blijft 
ook lang nadat een termijn van vijftien maanden na aflevering der zaken is 
verstreken. Het zal immers herhaaldelijk voorkomen dat omtrent een 
vordering tot schadevergoeding, al dan niet na een tijdige dagvaarding, 
eerst geruime tijd na het verstrijken van de termijn van één jaar een 
beslissing wordt gegeven, of dat betaling ruim nadien plaats vindt. Deze 
consequentie is dermate ongewenst, dat het ontwerp haar niet heeft 
willen aanvaarden voor de niet door de artikelen 39 lid 4 CMR en 3 lid 6 
bis van het gewijzigde Brusselse Cognossementsverdrag jo artikel 66 
Grondwet bestreken gevallen. 

5. Het artikel is mede van belang bij gemengd goederenvervoer in die 
gevallen, waarin de gemengd goederenvervoerder voor het gehele 
vervoer of voor een deel daarvan als afzender een vervoerovereenkomst 
met een andere vervoerder (ondervervoerder) heeft gesloten. De overeen-
komsten gesloten door de afzender, de gemengd vervoerder en de 
ondervervoerders vormen immers een keten van exploitatie-overeenkom-
sten als bedoeld in artikel 8.5.1.2. 

6. Door het onder a-c bepaalde tracht het ontwerp te bereiken, dat de 
nieuwe termijn aanvangt op het ogenblik, dat hij, die verhaal wenst te 
zoeken, weet dat hijzelf aan een tot hem gerichte vordering heeft voldaan 
of terzake zal worden aangesproken. Betaalt hij vrijwillig, dan is dit 
ogenblik de door hem zonder moeite aan te tonen dag van betaling 
(onder a), vindt geen vrijwillige betaling plaats, dan is dit de dag waarop 
hij in rechte wordt aangesproken (onder b), dan wel waarop een te zijnen 
gunste tegenover de derde lopende termijn wordt gestuit (onder c). 
Bovendien laat het ontwerp (onder d) de nieuwe termijn in ieder geval 
eindigen drie maanden na de dag waarop de vordering, waarvoor verhaal 
is gezocht, is verjaard of vervallen. Bij het vaststellen van deze dag wordt 
geen rekening gehouden met een eventuele door partijen overeengekomen 
verlenging van deze termijn. Deze verlenging immers is hem, die verhaal 
zoekt, bekend, zodat hij er met het instellen van zijn verhaalsvordering 
rekening mee kan houden; de tot verhaal aangesprokene kent deze 
verlenging niet. De verlenging uit hoofde van de Algemene termijnenwet 
is aan beide partijen bekend. 

Artikel 8.18.14 tweede lid 
Het tweede lid van het artikel bepaalt duidelijker dan artikel 468 lid 8 

W.v.K. dat de vordering tot verhaal, ondanks dat het eerste lid voor haar 
een verjarings- of vervaltermijn van drie maanden noemt, niet eerder 
verjaart of vervalt dan voor die vordering uit 

hoofde van de artikelen van deze afdeling het geval is. 
Zo zal het stellen van de termijn van drie maanden niet tengevolge 

hebben, dat indien een afzender reeds twee maanden na aflevering van 
het goed een vordering van een derde voldoet, hij voor het terugvorderen 
van dit bedrag nog slechts die termijn van drie maanden heeft. De 
afzender kan zijn regresvordering nog gedurende één jaar minus twee 
maanden, dus gedurende tien maanden instellen. 

Artikel 8.18.14 derde lid 
Onder het begrip exploitatie overeenkomst valt niet de overeenkomst 

van huur en verhuur van een vervoermiddel. Toch zullen ook bij deze 
overeenkomsten regresvorderingen mogelijk zijn. Men denke aan het 
geval, dat een huurder als vervoerder jegens een afzender of passagier 
aansprakelijk is voor schade door gebrek van het vervoermiddel ontstaan 
en hij op grond van zijn overeenkomst met de verhuurder gerechtigd is 
tot verhaal op die laatste. De overeenkomst, bedoeld in het derde lid van 
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artikel 8.13.1.1 is geen exploitatieovereenkomst en evenmin huur en 
verhuur van een vervoermiddel, doch «huur van een chauffeur» en valt 
derhalve geheel buiten het kader van Boek 8. 

Artikel 8. 18.15 
Er kunnen zich gevallen voordoen, waarin verscheidene van de vooraf-

gaande artikelen tegelijkertijd toepassing zouden kunnen vinden. Het 
ware mogelijk geweest een ingewikkeld systeem van prevalentie tussen 
de verschillende artikelen te ontwerpen, waardoor dergelijke conflicten 
hadden kunnen worden vermeden. Het is echter niet mogelijk alle 
vorderingen, die zich kunnen voor doen, te voorzien en evenmin om 
omschrijvingen te ontwerpen, die zo scherp zijn, dat slechts één categorie 
vordering eronder valt. Daarom bepaalt het ontwerp, ter vermeerdering 
van de vooral hier zo wenselijke rechtszekerheid, dat in gevallen, waarin 
op een bepaalde rechtsvordering meer artikelen van toepassing zijn, de 
langste termijn die voorzien is zal gelden. 

Artikel 8.18.16 eerste lid 
1. Wanneer bij een overeenkomst van gemengd goederenvervoer (art. 

8.2.2.1) bekend is, waar de tot de rechtsvordering aanleiding gevende 
omstandigheid zich voordeed, zou uit hoofde van artikel 8.2.2.2 het op 
dat deel van het vervoer toepasselijke recht gelden. 

Dit zou ten gevolge hebben dat de verjaring of vervaltermijn zou 
beginnen te lopen op de dag der aflevering onder de voor dat deel van 
het vervoer gesloten overeenkomst, hetgeen voor de wederpartij van de 
vervoerder, die deze dag immers niet kent, zeer bezwaarlijk zou zijn. Het 
ontwerp stelt deze moeilijkheid terzijde door de dag van aflevering onder 
de overeenkomst van gemengd goederenvervoer als begindatum te 
stellen. De positie van de deelvervoerder wordt hierdoor verzwaard. De 
gemengd vervoerder kan immers regres op hem nemen en heeft hiervoor 
drie maanden, nadat hij door de afzender is aangesproken, de tijd. Het is 
dus mogelijk dat de deelvervoerder eerst 15 maanden na het einde van 
het gemengde vervoer door de hoofdvervoerder, die tegenover hem 
afzender is, wordt aangesproken, terwijl een dergelijke vordering onder 
de door hem gesloten deelovereenkomst aanzienlijk eerder verjaart of 
vervalt, misschien doordat de wet of overeenkomst, die toepasselijk is op 
de deelovereenkomst een kortere termijn kent en in ieder geval doordat 
deze termijn aanvangt met het einde van het deelvervoer en niet eerst 
met het einde van het gemengde vervoer. Gezien het veelal snelle verloop 
van het gemengde vervoer en het weinig voorkomen van kortere verja-
ringstermijnen is deze verzwaring van de positie van de deelvervoerder 
aanvaardbaar. Conflicten met verdragsrecht zouden zich kunnen voordoen 
en het Verdrag zal dan prevaleren. Meestal echter verzetten verdragen 
zich niet tegen verlenging van de termijn binnen welke de vervoerder kan 
worden aangesproken. 

2. Ook de termijn van verjaring van de vordering van de gemengd 
vervoerder tegen de afzender vangt aan op de dag van de aflevering 
onder de gemengd vervoerovereenkomst. Indien de vervoerder op de 
afzender regres neemt voor een vordering die een deelvervoerder op hem 
verhaalde kan ook deze termijn ingevolge artikel 8.18.14 worden over-
schreden. 

Artikel 8.18.16 tweede lid 
Mogelijk is dat bij een overeenkomst van gemengd goederenvervoer de 

eisende partij niet weet, waar de schade is ontstaan. Zou deze zijn 
ontstaan op een traject waar een langere termijn dan die van één jaar 
geldt, dan zou de eiser het daarin voor hem gelegen voordeel ontgaan, 
wat een ongemotiveerd voordeel voor zijn wederpartij zou opleveren. In 
overeenstemming met de aan afdeling 8.2.2 ten grondslag liggende 
gedachte, dat bij onbekendheid van het traject, waarop de schade 
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voorviel, de voor de eisende partij meest gunstige regeling moet gelden 
bepaalt het onderhavige lid dat in geval van verjaring de langst mogelijke 
termijn geldt. Het hier opgemerkte geldt zowel voor de afzender als voor 
de vervoerder en irrelevant is of de gedaagde al dan niet op de hoogte 
van het schade veroorzakende voorval was. 

Artikel 8.18.16 derde lid 
Wanneer niet vaststaat op welk deel van het vervoer zich de omstan-

digheid voordeed, die tot het instellen van de rechtsvordering leidde, is 
evenzeer onbekend naar welk recht de al dan niet geldigheid van een 
beding, waarbij de verjaringsof vervaltermijn wordt gewijzigd, moet 
worden beoordeeld. Om te voorkomen dat misbruik van deze vrijheid 
wordt gemaakt, verklaart lid 3 iedere afwijking van het in deze gevallen 
geldende tweede lid nietig. Toepasselijkverklaring van regel 19 van de 
«Eenvormige regels voor een document voor gemengd vervoer» (ICC-Ru-
les), die in geval van gemengd vervoer de vervoerder na negen maanden 
van alle aansprakelijkheid ontheft, is derhalve nietig. 

AFDELING 3. BIJZONDERE EXPLOITATIE-OVEREENKOMSTEN 

Artikel 8.18.17 eerste lid 
Voor de regeling van de bijzondere overeenkomsten uit de afdelingen 

8.5.4 en 8.10.5 is aansluiting gezocht bij de voor vervoerovereenkomsten 
getroffen regeling. 

In navolging hiervan is ook de verjaringstermijn voor de op de bijzondere 
overeenkomsten gegronde rechtsvorderingen vastgesteld op één jaar, 
waardoor overeenstemming wordt bereikt met de verjaringstermijn voor 
de vorderingen uit hoofde van een vervoerovereenkomst. 

Artikel 8.18.17 tweede lid 
Zoals de bepalingen van het goederen- en personenvervoer van 

overeenkomstige toepassing zijn verklaard op de bijzondere overeenkom-
sten van de afdelingen 8.5.4 en 8.10.5, zo ook zijn de verjaringsartikelen 
van het goederen- en personenvervoer van overeenkomstige toepassing 
verklaard op de gevallen, waarin de terbeschikkingstelling van het schip 
geen vervoer beoogt. Aangezien de rompbevrachting veel overeenkomst 
vertoont met de tijdbevrachting, zal de verjaring van vorderingen uit dien 
hoofde veelal volgens de eerste zin van artikel 8.18.11 plaats vinden. 

AFDELING 4. OVEREENKOMST TOT HET DOEN VERVOEREN VAN 
GOEDEREN 

Artikel 8.18.18 eerste lid 
1. Hoewel de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen 

nauw verwant is aan de vervoerovereenkomst zelve en het in vele 
gevallen moeilijk is aan de weet te komen, welke overeenkomst werd 
gesloten (men zie de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.2.3.0 eerste lid p. 30 onder 4) lijkt het toch onjuist voor beide 
overeenkomsten eenzelfde termijn in te voeren. Er moet immers rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid, dat de door zijn opdrachtgever 
aangesproken expediteur verhaal wil zoeken op de vervoerder met wie hij 
de vervoerovereenkomst aanging. Waar vorderingen tegen de vervoerder 
met wie hij de vervoerovereenkomst aanging in het algemeen in één jaar 
verjaren of vervallen (artt. 8.1 8.5 en 8.18.6), moet de termijn binnen 
welke de expediteur op de hoogte moet zijn van vorderingen, die zijn 
opdrachtgever jegens hem wil instellen, korter zijn. 

Het ontwerp geeft de expediteur door de verjaringstermijn onder de 
expeditie-overeenkomst op negen maanden te stellen een termijn van 
tenminste drie maanden. De bezwaren, die hieruit voor de opdrachtgever, 
die van mening was, dat hij geen expeditie-, doch een vervoerovereenkomst 
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aanging, voortvloeien, worden grotendeels ondervangen door artikel 
8.2.3.3, dat de expediteur de verplichting oplegt in geval van niet 
behoorlijk vervoer de opdrachtgever te doen weten met wie hij de 
vervoerovereenkomst afsloot. De opdrachtgever wordt daardoor tijdig 
gewaar, dat hij zijn wederpartij als expediteur en niet als vervoerder moet 
aanspreken. Verzuimt de expediteur deze mededeling te doen, dan wordt 
hijzelf verschuldigd wat de vervoerder verschuldigd zou zijn geweest. 

2. Als voor de expeditie-overeenkomst een verjaringstermijn van één 
jaar zou worden ingesteld, zou dit in de praktijk, doordat men zich 
tegenwoordig steeds vaker richt tot een expediteur in plaats van direct tot 
een vervoerder, op grond van artikel 8.18.14 naast de artikelen 8.18.5 en 
8.18.6 betekenen, dat de vorderingen van de expediteur tegen de 
vervoerder pas verjaren of vervallen in vijftien maanden in plaats van 
twaalf maanden. Dit wordt niet wenselijk geacht. Bovendien is een 
termijn van vijftien maanden in strijd met die internationale verdragen, die 
voor de rechtsvorderingen uit hoofde van een vervoerovereenkomst een 
termijn van één jaar kennen (artt. 3 lid 6, alinea 4 van het Brusselse 
Cognossementsverdrag, art. 32 lid 1 CMR en art. 55 par. 2 COTIF A). 

Artikel 8.18.18 tweede lid 
1. Dit lid sluit in zoverre aan bij het huidige artikel 95 W.v.K., dat het 

de termijn in de expeditie-overeenkomst in het algemeen doet aanvangen 
bij de aflevering van de goederen, die de expediteur op zich nam te doen 
vervoeren. Het omschrijft deze dag als de «dag van aflevering», zoals 
deze term bij de verjaring van de vorderingen uit de vervoerovereenkomst 
voorkomt (art. 8.18.4). Het is immers op deze dag, dat zowel de opdracht-
gever als de expediteur weet of de vervoerovereenkomst naar behoren is 
uitgevoerd en zo niet, of hij daaraan vorderingen jegens zijn wederpartij 
kan ontlenen. Dit geldt ook ten aanzien van die vorderingen, die betrekking 
hebben op een wanprestatie van de expediteur, die tengevolge had dat in 
het geheel geen vervoerovereenkomst tot stand kwam. 

Met het oog daarop kon artikel 8.18.4 niet rechtstreeks van toepassing 
zijn, daar dit spreekt van een «al dan niet tot uitvoering gekomen ver-
voerovereenkomst» en niet kon spreken van een «al dan niet gesloten 
vervoerovereenkomst». 

Ook de op de artikelen 8.2.3.4 tot en met 8.2.3.7 gegronde rechtsvor-
deringen zullen beginnen te verjaren op de dag na de aflevering: zij zijn 
gerelateerd aan het vervoer van bepaalde zaken en deze dag is dus 
zonder moeite vast te stellen. 

2. Hoewel de vorderingen gegrond op de in de artikelen 8.2.3.2 en 
8.2.3.3 genoemde mededelingsplichten slechts ontstaan indien bij het 
uitvoeren van de overeenkomst tot vervoer van de zaken, die de expediteur 
op zich nam te doen vervoeren, wanprestatie wordt gepleegd, ware het 
toch onjuist de verjaringstermijn reeds op de dag van aflevering te doen 
aanvangen. De mogelijkheid bestaat immers, dat van de wanprestatie van 
de expediteur bestaande uit het niet nakomen van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze artikelen, eerst veel later blijkt. Zo is het zeer wel 
mogelijk, dat eerst in de loop der procedure tegen de expediteur als 
zodanig blijkt, dat deze als vervoerder optrad en dus verplicht was de in 
lid 2 van artikel 8.2.3.2 voorgeschreven mededeling te doen; daartegenover 
is het ook mogelijk, dat eerst in de loop ener procedure van de opdracht-
gever tegen de vervoerder blijkt, dat de expediteur niet of niet volledig 
aan zijn mededelingsplicht uit artikel 8.2.3.3 eerste lid voldeed. De 
opdrachtgever kan eerst met het verschuldigd zijn van de in de artikelen 
8.2.3.2 en 8.2.3.3 genoemde schadeloosstelling op de hoogte zijn 
wanneer hij weet dat de expediteur niet aan zijn plichten uit het eerste lid 
van die artikelen voldeed, zodat de termijn waarin de vordering tot 
schadeloosstelling aanvangt te verjaren ook pas dan kan gaan lopen. 
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Artikel 8.18.18 derde lid 
In het geval van opzegging uit hoofde van artikel 8.2.3.5 of 8.2.3.8 is er 

geen verband met de dag van aflevering. 

Artikel 8.18.19 
Men zie voor dit artikel het bij artikel 8.18.14 opgemerkte, alsmede de 

memorie van toelichting bij artikel 8.2.7.10 van de Invoeringswet Boek 8 
titels 1 en 2 (Bijl. Hand. II, 1981 1982, 17477, no 3) en de memorie van 
toelichting bij artikel 128 van de Wet Overeenkomst Wegvervoer. 

AFDELING 5. VERVOER VAN PERSONEN 

Artikel 8.18.20 eerste lid 
1. Het voorgestelde artikel zal slechts in werking treden bij vorderingen, 

die niet hun oorsprong vinden in de bepalingen van personenvervoersrecht 
die het meest aanleiding geven tot geschillen, d.w.z. de vorderingen 
terzake van dood of letsel van de reiziger. De verjaring van deze vorderingen 
wordt beheerst door artikel 8.18.21, waarvoor derhalve een voorbehoud 
moest worden gemaakt. Eveneens moest een voorbehoud worden 
gemaakt voor de in de artikelen 8.18.22-8.18.24 behandelde gevallen. 

2. Het voorgestelde artikel doet de termijn van verjaring beginnen met 
de dag, waarop de periode van vervoer eindigt: een voor beide partijen 
gemakkelijk kenbare datum. 

Artikel 8.18.20 tweede lid 
Ingevolge de artikelen 8.5.3.11, 8.10.3.11 en 8.13.3.11 is de regeling 

van het vervoer van goederen van overeenkomstige toepassing op het 
bagagevervoer. Met uitzondering van de in dit lid opgesomde bagage, 
waarvoor derhalve het eerste lid blijft gelden, volgt het ontwerp ook hier 
deze gedachte. 

Artikel 8.18.21 
De ingeval van dood of letsel gegeven termijnen zijn in overeenstemming 

met het spoorwegrecht (art. 55 COTIF A), doch langer dan die van het 
Verdrag van Athene (art. 16 lid 2: maximaal drie jaren) of van de huidige 
wet (artt. 741 en 952 W.v.K.: één jaar). 

Men vergelijke ook het internationale wegvervoer (art. 22 CVR), dat, 
wat de lengte van de verjaringstermijn betreft, bijna geheel overeenstemt 
met de hier gegeven regeling. 

Artikel 8.18.22 
De op een overeenkomst tot goederenvervoer gegronde vorderingen, 

die worden genoemd in de van analogische toepassing verklaarde 
artikelen, kunnen zich ook bij een bevrachting tot vervoer van personen 
voordoen en ter vermijding van herhaling bepaalt het onderhavige artikel, 
dat in een dergelijk geval de in het goederenvervoer gegeven termijnen 
zullen gelden. 

Artikel 8. 18.23 
1. Het internationale spoorwegrecht (art. 16 CAV) bevatte een nauw-

keurige regeling van verval van de vordering terzake van dood of letsel of 
van verlies of beschadiging van handbagage tegen de vervoerder ingesteld 
(merkwaardigerwijs is deze regeling niet overgenomen wat betreft 
handbagage in art. 53 COTIF A). Terwille van de uniformiteit van het 
personenvervoersrecht, maar ook omdat deze regeling op zichzelf 
bevredigend is, volgt het ontwerp haar op de voet met slechts dit 
verschil, dat de termijn van drie maanden, waarbinnen kennis moet 
worden gegeven, niet aanvangt met de dag waarop de schade bekend 
was, doch met de dag van het schade veroorzakende voorval of ongeval. 

2. De CAV-bepalingen golden uitsluitend voor het vervoer van handba-
gage, niet voor dat van ingeschreven bagage, waarvoor in het internationale 
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spoorwegrecht art. 54 COTIF A geldt. Het ontwerp volgt hier de CAV in 
zoverre, dat artikel 8.18.23 niet geldt voor bagage in het algemeen: 
vorderingen met betrekking tot dergelijke bagage zullen dus uit hoofde 
van artikel 8.18.20 tweede lid verjaren respectievelijk vervallen op de 
wijze als voor het vervoer van goederen is voorgeschreven. 

3. In het derde lid wordt onder a van vordering gesproken in plaats van 
rechtsvordering, omdat het hier niet slechts vorderingen in rechte betreft. 

Artikel 8.18.24 
Voor de aan dit artikel ten grondslag liggende gedachte zie men de 

toelichting bij artikel 8.18.14. 

AFDELING 6. REISOVEREENKOMST 

Artikel 8.18.25 
1. Rechtsvorderingen tegen een reisbureau moeten op een dusdanig 

tijdstip worden ingediend, dat het instellen van een rechtsvordering tot 
verhaal op de vervoerder of verstrekker van het verblijf nog mogelijk is. 

De termijn van verjaring van de op de reisovereenkomst gegronde 
rechtsvorderingen moet derhalve korter zijn dan de termijn, die het 
reisbureau ter beschikking staat om verhaal op de vervoerder of hotelier 
uit te oefenen. Het ware daarbij onbillijk de verjaringstermijn ten opzichte 
van de reiziger te laten aanvangen vóór hij zijn gehele reis heeft beëindigd. 

Het ontwerp geeft de reiziger een termijn van zes maanden, beginnend 
bij het einde van zijn reis, hetgeen enerzijds het reisbureau ampel tijd 
geeft verhaal te zoeken en anderzijds voor de reiziger, die weet wat hem 
is overkomen, niet bezwaarlijk is. 

2. Men zie ook de toelichting op artikel 8.18.18. 

Artikel 8.18.26 
Teneinde het reisbureau de mogelijkheid te laten terzake van rechtsvor-

deringen uit hoofde van dood of letsel van de reiziger regres te nemen op 
een vervoerer of hotelier, is de in dit artikel opgenomen termijn zes 
maanden korter dan de termijn waarin deze regresvordering volgens 
artikel 8.18.21 verjaart. 

Artikel 8.18.27 
1. Men zie de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 

artikel 8.2.6.14 op p. 45 luidende: 
«Het is voor het reisbureau van het grootste belang, dat het binnen niet 

al te lange tijd op de hoogte wordt gesteld van eventuele vorderingen tot 
schadevergoeding. Het reisbureau zal immers bij degene, met wie hij een 
vervoer-, verblijf- of dergelijke overeenkomsten aanging, navraag moeten 
doen omtrent de omstandigheden, die tot de actie aanleiding gaven enz.» 

Het artikel is alleen van toepassing op vorderingen van de opdrachtgever 
tegen het reisbureau. Het is niet van toepassing en, gezien het daar 
geldende dwingende recht, kon het dit ook niet zijn op de vorderingen, 
die de opdrachtgever rechtstreeks tegen een vervoerder instelt. 

2. Het is niet nodig het onderhavige artikel tot dwingend recht te 
verklaren, zoals dit was gebeurd in artikel 8.2.6.14 tweede lid. Artikel 
8.18.1 zal immers verhinderen, dat men door af te wijken van het 
onderhavige artikel afwijkt van het dwingende recht van afdeling 8.2.6. 

Artikel 8.18.28 
Men zie voor dit artikel het bij artikel 8.18.14 opgemerkte. 

AFDELING 7. REDERIJ 

Artikel 8.18.29 
1. De bepaling bevat een verjaringstermijn van vijf jaren voor uit de 

rederij als zodanig voortvloeiende rechtsvorderingen van de leden der 
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rederij onderling en voor rechtsvorderingen tussen de boekhouder en de 
leden der rederij. Naar buiten toe treedt de rederij op als iedere scheeps-
eigenaar; er is dus geen aanleiding hier speciale bepalingen omtrent 
verjaring in het leven te roepen. 

Rechtsvorderingen gegrond op het lidmaatschap der rederij kunnen 
gebaseerd worden bv. op het door zijn ruime formulering een groot 
toepassingsgebied hebbende artikel 8.3.1.3 en bv. op het slechts op een 
speciaal geval van niet presteren betrekking hebbende artikel 8.3.1.16. 
De boekhouder kan bij deze rechtsvorderingen slechts, wanneer hij lid 
van de rederij is, worden betrokken. 

Rechtsvorderingen tussen de leden ener rederij en de boekhouder 
gegrond op het lidmaatschap of op het boekhouderschap kunnen bv. 
gebaseerd worden op de artikelen 8.3.1.6, 8.3.1.7, 8.3.1.8 en 8.3.1.11. 
Of de boekhouder wel of niet lid van de rederij is, doet bij het instellen 
van deze rechtsvorderingen niet terzake. 

2. De in het laatste lid van artikel 340b W.v.K. gestelde termijn van tien 
jaren, waarbinnen de boekhouder kan worden gedagvaard tot het 
afleggen van rekening en verantwoording, kwam aanzienlijk te lang voor. 

3. De bepaling van het begin van de verjaringstermijn is aan het 
gemene recht overgelaten. 

4. De bepaling geldt zowel voor de rederij van een zeeschip als voor 
die van een binnenschip. 

AFDELING 8. RECHTSVORDERINGEN JEGENS KAPITEN OF SCHIPPER 

Artikel 8.18.30 
1. Al zijn ook andere rechtssvorderingen denkbaar, de in dit artikel 

bedoelde rechtsvorderingen tegen de kapitein of de schipper (voor de 
herinvoering van de term «schipper» zie men het in de onderhavige 
memorie van toelichting bij afd. 8.9.2 opgemerkte) zullen veelal schade 
door aanvaring veroorzaakt betreffen. Met het oog hierop stelt het 
ontwerp in het algemeen de verjaringstermijn op de ook bij aanvaring 
gegeven duur van twee jaren (artt. 8.18.31 en 8.18.34) vast en sluit ook 
wat betreft het begin van de termijn bij de daar gegeven bepalingen aan. 

2. Gelijk opgemerkt in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellings-
wet bij afdeling 8.4.2 p. 63 zal ook de nog te ontwerpen publiekrechtelijke 
scheepvaartwetgeving (resp. de residuwet van het Wetboek van !<oop-
handel) bepalingen bevatten, waaruit verplichtingen van de kapitein of de 
schipper voortvloeien. 
Het lijkt onjuist de verjaring van daarop gegronde civielrechtelijke 
rechtsvorderingen anders te regelen dan voor rechtsvorderingen gegrond 
op afdeling 8.4.2 of 8.9.2 en het ontwerp spreekt dan ook in het algemeen 
van rechtsvorderingen terzake van schade door de kapitein of de schipper 
aan anderen dan zijn werkgever in de uitoefening van zijn werkzaamheden 
toegebracht. 

AFDELING 9. AANVARING 

Artikelen 8.18.31 tot en met 8.18.35 
1. De in het zeerecht gegeven regeling van de verjaring van de 

aanvaringsvorderingen, gegrond op het Brusselse Aanvaringsverdrag van 
1910, verschilt op te veel punten van de binnenvaartrechtelijke, ontleend 
aan het Geneefse Binnenaanvaringsverdrag van 1960, dan dat het 
mogelijk was gelijkluidende bepalingen voor zee- en binnenvaartrecht te 
ontwerpen. 

2. De ten aanzien van aanvaring in de enge zin (artt. 8.6.1.2 en 
8.11.1.2: «aanraking van schepen met elkaar») gegeven regeling moet 
gelden voor alle daarmee gelijkgestelde gevallen van schadetoevoeging 
(artt. 8.6.1.3 en 8.11.1.3) Het ontwerp bereikt dit door in de artikelen 
8.18.31 en 8.18.34 te spreken van «voorval als bedoeld in afdeling 
8.6.1», dan wel «voorval als bedoeld in afdeling 8.11.1». 
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Artikel 8.18.31 
1. In afwijking van het huidige recht (art. 747 W.v.K.) geeft het ont-

werp ook hier, en zulks in overeenstemming met het Brusselse Verdrag 
(art. 7), een werkelijke verjaring (Hof 's-Gravenhage 19 mei 1971, S 
1972 no 88) en niet slechts (gezien art. 2010 BW.) een voorschrift van 
bewijsrechtelijke aard. De vraag of in een bepaald geval het Brusselse 
Verdrag of de Nederlandse wet van toepassing is (H.R. 11 april 1958, 
N.J.1958 no.454) verliest derhalve op dit punt haar belang. 

2. Het artikel is gebaseerd op artikel 7 van het Brusselse Aanvarings-
verdrag en stemt overeen met artikel 742 eerste lid onder 1 van het 
Wetboek van Koophandel, dat ook niet alleen ten aanzien van de aanvaring 
in enge zin geldt, doch voor die schadetoebrengende voorvallen, die 
daarmee gelijk worden gesteld. 

3. Het is mogelijk, dat een rechtsvordering ter vergoeding van door 
aanvaring geleden schade niet op afdeling 8.6.1, doch op een overeen-
komst wordt gebaseerd (H.R. 6 maart 1959 N.J. 1959 no 349). 

Te denken is hier vooral aan een overeenkomst tot vervoer van goederen, 
al dan niet een sleepovereenkomst zijnde (Cleveringa p. 805), doch ook 
b.v. aan een vordering uit hoofde van verzekering. Voor dergelijke acties 
gelden in het algemeen kortere termijnen (art. 8.18.5: één jaar). Het 
ontwerp stelt uitdrukkelijk vast, dat het slechts geldt voor vorderingen, 
die niet op overeenkomst zijn gegrond en de eiser, die na de termijn, 
welke voor de contractuele vorderingen geldt, tot dagvaarding overgaat, 
zal dus duidelijk moeten stellen, dat hij op grond van afdeling 8.6.1 
ageert: zijn stel- en bewijslast zullen dan ook geheel verschillend zijn. Of 
de rechter bij samenloop van een vordering uit hoofde van aanvaring en 
een uit overeenkomst (men zie ook artikel 8.5.1.3) de verjaringstermijn 
van de eerste of van de tweede moet doen prevaleren is niet in de wet, 
die hier aan verdragen is gebonden, vast te leggen. 

4. Artikel 8 van de Wet Aansprakelijkheid Olietankschepen is als lex 
specialis ten opzichte van deze artikelen te zien. 

Artikel 8.18.32 
1. Het artikel stemt overeen met artikel 7 tweede lid van het Brusselse 

Verdrag. 
2. De verjaringstermijn kan zeer lang uitlopen, daar de betaling van de 

aanvaringsschade aan het slachtoffer eerst jaren na het ongeval kan 
plaats hebben (men zie Mulderije in Themis 1963 p. 407). In de praktijk 
schijnt dit echter niet tot moeilijkheden aanleiding te hebben gegeven en 
er was dus geen reden voor die gevallen, waarin niet het Verdrag doch de 
nationale wet van toepassing is, een betere regeling te treffen. 

Artikel 8.18.33 eerste lid 
1. Dit artikel maakt gebruik van de in artikel 7 vierde lid van het 

Brusselse Verdrag geboden mogelijkheid het feit, dat het schip niet in 
Nederland in beslag kan worden genomen, een vermeerdering van de 
verjaringstermijn teweeg te doen brengen. Deze vermeerdering wordt 
door het onderhavige artikel aan twee grenzen gebonden: de termijn kan 
nooit langer worden dan vijf jaren na de aanvaring en, indien hij de twee 
jaren overschrijdt, niet langer dan drie maanden nadat de mogelijkheid 
tot beslag zich voordeed. Artikel 7 vierde lid van het Verdrag, dat zich niet 
uitlaat over de duur van de «prorogation», laat dergelijke beperkingen toe 
(H.R. 11 april 1958 N.J.1958 no 454; Cleveringa p. 817; Wildeboer 
p. 262). 

2. De vermeerdering van de termijn wordt berekend per dag, dat het 
schip niet in beslag kan worden genomen. 

3. Het Verdrag laat ook vermeerdering toe van de in artikel 8.18.32 
aan de vordering tot betaling van een eventueel teveel betaald bedrag 
gestelde termijn. Het ontwerp maakt van deze mogelijkheid geen gebruik: 
de daar gegeven termijn is reeds uitermate ruim. 
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Artikel 8.18.33 tweede lid 
Het is voor de weoerpartij van het schip, die zich op het eerste lid 

onder b van het onderhavige artikel beroept, zeer moeilijk te bewijzen, dat 
het schip niet in beslag kon worden genomen. Derhalve is een vermoeden 
geschapen ten gunste van de wederpartij van het schip en zal de bewijslast 
rusten op het aangesproken schip. 

Artikel 8.18.33 derde lid 
Opdat een absolute tijdsberekening plaats vindt, wordt de termijn, die 

wordt vermeerderd met de tijd gedurende welke het schip niet in beslag 
kon worden genomen, vastgesteld zonder dat daarbij rekening wordt 
gehouden met verlenging daarvan. Deze feiten immers zijn hem, die 
beslag wil leggen, bekend zodat hij er rekening mee kan houden. 

Artikel 8.18.34 
1. Dit artikel, dat overeenstemt met artikel 7 van het Geneefse Aanva-

ringsverdrag en artikel 953 W.v.K. is gelijkluidend aan artikel 8.18.31. 
Men zie het aldaar opgemerkte. 

2. Voor de beperking van de werking van dit artikel tot buitencontractuele 
vorderingen zie men nog lid 1 van artikel 8 van het Verdrag. 

Artikel 8.18.35 eerste lid 
Het eerste lid van dit artikel is gelijkluidend aan het eerste deel van 

artikel 8.18.32. Het stemt overeen met artikel 952 lid 1 onder 5 van het 
Wetboek van Koophandel en artikel 7 lid 2 van het Verdrag van Genève. 

Artikel 8.18.35 tweede lid 
Het tweede lid van dit artikel stemt overeen met het slot van artikel 952 

van het Wetboek van Koophandel en van artikel 7 lid 2 van het Verdrag. 
Men zie ook het bij artikel 8.18.32 onder 2 opgemerkte. 

AFDELING 10. HULPVERLENING 

Artikelen 8. 18.36 tot en met 8.18.39 
1. De huidige wet (artt. 742 en 953 W.v.K) bepaalt uitsluitend een 

verjaringstermijn voor de vordering tot betaling van hulploon en laat 
derhalve voor de verjaring van andere vorderingen, gebaseerd op de 
bepalingen omtrent hulpverlening, het gemene recht gelden. Deze andere 
vorderingen komen slechts zelden voor, doch het ontwerp voorziet toch 
in deze lacune. 

2. In afwijking van het huidige recht (art. 747 W.v.K.) geeft het 
ontwerp ook hier en zulks in overeenstemming met het Brusselse 
Hulploonverdrag van 1910 (art.10) een werkelijke verjaring en niet 
slechts een (gezien art. 2010 B.W.) voorschrift van bewijsrechtelijke aard. 
De vraag of in een bepaald geval het Brusselse Verdrag of de Nederlandse 
wet van toepassing is (Cleveringa p. 890 noot 1; Molengraaff Leidraad 
p. 1272; Wildeboer p. 260) verliest derhalve op dit punt haar belang. 

Artikel 8.13.36 
Het artikel stemt overeen met artikel 10 van het Brusselse Verdrag. 

Volgens de authentieke Franse tekst van dit artikel («l'action en paiement 
de la rénumération») slaat deze bepaling uitsluitend op de vordering tot 
betaling van het hulploon. Het onderhavige artikel breidt zijn werking uit 
tot alle vorderingen terzake van hulpverlening, daardoor b.v. ook omvat-
tende acties jegens schade toegebracht hebbende hulpverleners enz. 

Artikel 8.18.37 
Het is regel, dat een verkregen hulploon over verschillende gerechtigden 

moet worden verdeeld. Kunnen dezen het onderling niet eens worden, 
dan zal de beslissing des rechters moeten worden ingeroepen 
(art. 8.6.2.14). 
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Een vordering daartoe kan eerst worden ingesteld, wanneer het 
hulploon zelf is komen vast te staan. De gerechtigden zullen van deze 
vaststelling echter niet steeds op de hoogte zijn en het ontwerp laat de 
hier gestelde verjaringstermijn dan ook niet aanvangen vóór de vordering 
tot betaling of vaststelling van het hulploon zelf, is verjaard. 

Deze wettelijke termijn is aan de gerechtigde bekend en na afloop 
daarvan ligt het op zijn weg bij hem, die de vaststelling van het hulploon 
kon vorderen, inlichtingen in te winnen. Hij zal dan vernemen hoe het met 
het hulploon staat en zijn rechten afdoende kunnen beschermen. 

Artikel 8.18.38 
1. Is de verdeling van het hulploon vastgesteld, dan geeft het ontwerp 

ieder der deelgerechtigden een aan de artikelen 105 lid 7 en 216 lid 3 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dat ook van «uitkering» spreekt) 
ontleende lange termijn van vijf jaren voor opvordering van zijn deel. 

2. Het ontworpen artikel gaat ervan uit, dat de hier bedoelde vorderingen 
niet vallen onder artikel 10 van het Brusselse Verdrag, dat immers 
spreekt over «l'action en paiement de la rémunération» en niet over de 
uitkering van een deel van het hulploon (men zie Spaans Hooggerechtshof 
7 december 1957, DMF 1958 p. 627). 

3. Artikel 8.18.11 betreft de rechtsvordering gegrond op een tijdbe-
vrachting en dit artikel maakt daarbij een voorbehoud voor de onderhavige 
bepaling. 

Artikel 8.18.39 
1. Het artikel is gebaseerd op artikel 10 derde lid van het Brusselse 

Verdrag. 
2. Men zie het bij artikel 8.18.33 opgemerkte. 

AFDELING 11. AVARIJ-GROSSE 

Artikel 8.18.40 eerste lid 
Het artikel stemt overeen met de artikelen 745 en 956 W.v.K. doch 

geeft een termijn van verjaring in plaats van verval, waarvoor hier geen 
aanleiding is. 

Artikel 8.18.40 tweede lid 
De verjaringstermijn begint eerst te lopen, wanneer het «gemeenschap-

pelijk avontuur» van schip en lading is beëindigd. Dit is eerst het geval, 
wanneer alle lading die tot bijdragen geroepen kan worden, is afgeleverd. 

Artikel 8.18.40 derde lid 
Het is mogelijk, dat de avarij-grosse geheel of gedeeltelijk bestaat uit 

een door de reder van het schip te betalen hulploon. In een dergelijk 
geval ware het onjuist indien de reder door het verjaren van zijn vordering 
tot berekening en omslag van de avarij-grosse niet voldoende tijd meer 
zou hebben dit hulploon te laten omslaan. Het ontwerp stelt derhalve de 
reder een termijn van drie maanden in die gevallen waarin de vordering 
tot de betaling van het hulploon tegen hem wordt ingesteld op enig 
tijdstip liggende tussen negen maanden na de dag der laatste aflevering 
en de dag, waarop de vordering tot hulploon verjaart. Wordt deze 
vordering binnen de negen maanden na de aflevering tegen de reder 
ingesteld, dan is er geen reden de termijn van verjaring van de vordering 
tot omslag te verlengen, daar de reder dan tenminste 12 minus 9 is drie 
maanden tijd heeft haar in te stellen. 

Artikel 8.18.41 
Het nieuw ontworpen artikel 639 van het Wetboek van Burgelijke 

Rechtsvordering zal de mogelijkheid openen herziening van een opge-
maakte dispache te verzoeken. Het onderhavige artikel bindt dit verzoek 
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overeenkomstig Angelsaksisch recht aan een vervaltermijn van 2es jaren 
Het staat partijen vrij deze termijn te verkorten, zoals dit is geschied in 
artikel 6 van het Amsterdamse Avarij-Grosse Reglement 1961 (Cleveringa 
p. 1004), dat de dispache reeds na acht weken bindend doet zijn. 

Artikel 8.18.42 
1. Het artikel stemt overeen met de artikelen 745 en 956 W.v.K. doch 

geeft een termijn van verjaring in plaats van verval, waarvoor hier geen 
aanleiding is. 

2. De mededeling der dispache aan partijen wordt gelijk gesteld met 
het neerleggen ter griffie daarvan (vlg. Hof 's-Gravenhage 16 oktober 
1963, S. 1964 no 7). 

3. Wat betreft de rechtsvordering jegens de vervoerder tot terugbetaling 
van een bijdrage in avarij-grosse zie men artikel 8.18.14 eerste lid en het 
aldaar onder 3 opgemerkte. 

4. Opgemerkt moge nog worden, dat de tijd voor opstelling der 
dispache niet aan enige wettelijke termijn is gebonden. 

ARTIKEL IV. 
Algemene slotbepaling 

Dit artikel stemt overeen met artikel 958 van het Wetboek van Koop-
handel voor wat betreft het niet toepasselijk zijn van de Algemene 
termijnenwet op de vervrachting en bevrachting van schepen en het 
vervoer van goederen per schip. 

Wat betreft de omschrijving van «dag» vergelijke men de artikelen 
517b en 853 van het Wetboek van Koophandel, alsmede artikel 8 van het 
Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart (1952, Stb. 
63). 

HOOFDSTUK 2. WIJZIGINGEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK. 

ARTIKEL I 

Wijzigingen in het eerste, derde en vierde boek van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Artikel 426 van Boek 1 
Daar een binnenschip geen nationaliteit heeft, is een eenvoudiger, alle 

schepen omvattende formulering gekozen. 

Artikel 436 derde lid van Boek 1 
Het voor een aandeel in een firma bepaalde behoort gelijkelijk te gelden 

voor een aandeel in een rederij. 

Artikel 853 
Het verzekeren van schepen is zo algemeen geworden, dat de in dit 

artikel neergelegde verplichting van de vruchtgebruiker niet tot het geval 
van een buitenlandse reis moet worden beperkt. 

Artikel 1576 derde lid 
De artikelen 8.3.2.5 en 8.8.2.5 maken teboekstelling van ook zeer 

kleine schepen mogelijk. Bij de invoering van artikel 1 576 werd destijds 
koop op afbetaling van deze scheepjes mogelijk gemaakt en het onderha-
vige ontwerp handhaaft deze toestand. Voor zeeschepen is daarbij als 
bovenste grens gesteld de inhoud die ook in de huidige wet (art.314 
Wetboek van Koophandel) wordt gesteld, voor binnenschepen de grens 
waarboven uit hoofde van artikel 8.8.2.6 teboekstelling vereist is. 
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ARTIKEL II 

Het onderhavige voorstel bevat evenals het eerste gedeelte van deze 
Invoeringswet (Kamerstukken I en II, 1981-1982/1983-1984, wetsvoor-
stel 17 477) waarvan het een voortzetting vormt, voorstellen tot wijziging 
van Boek 8. 

Artikel 8.1.I eerste lid 
Sedert de indiening op 12 juni 1982 van het voorstel tot de Invoeringswet 

Boek 8, titels 1 en 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (wetsvoorstel 
17 477), waarbij werd voorgesteld het luchtkussenvoertuig buiten het 
begrip «schip» te brengen, is in de Nederlandse rechtssfeer dit verkeers-
middel verder naar voren gekomen. In de Rotterdamse haven worden 
enige «hovermarines» gebezigd die als luchtkussenvoertuig kunnen 
worden gezien en het ligt in het voornemen het luchtkussenvoertuig te 
bezigen voor de bevoorrading van zich in volle zee bevindende booreilanden 
en platforms. 

Publiekrechtelijk wordt wetgeving op dit punt derhalve thans noodzakelijk 
(men zie hoofdstuk 7 van de onderhavige Invoeringswet) doch ook 
civielrechtelijk is het karakter van dit verkeersmiddel niet langer in het 
ongewisse te laten. Reeds op pagina 9 van de memorie van toelichting bij 
het wetsontwerp ter vaststelling van Boek 8 eerste stuk werd aan dit 
vraagstuk aandacht besteed. Daar werd nog als mogelijkheid geopperd 
het voorbeeld te volgen van de Engelse «Hovercraft Bill» die per onderdeel 
van het civiele recht aangeeft of zee- dan wel luchtrecht van toepassing is 
op het luchtkussenvoertuig. De richting waarin dit verkeersmiddel zich 
verder heeft ontwikkeld maakt het thans echter niet mogelijk te volstaan 
met een dergelijke fragmentarische regeling en de ondergetekende acht 
het noodzakelijk te komen tot integratie van een rechtsregeling op het 
door Boek 8 bestreken terrein. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden 
denkbaar. 

In de eerste plaats zou het luchtkussenvoertuig als luchtvaartuig 
kunnen worden beschouwd. In het Verdrag van Chicago (Trb. 1973, 109) 
is echter uitdrukkelijk vastgelegd dat het luchtkussenvoertuig niet als 
luchtvaartuig kan worden beschouwd, zodat Nederland door dit wel te 
doen in een uitzonderingspositie zou geraken. 

Technisch gezien valt het luchtkussenvoertuig, dat immers blijkens zijn 
constructie behalve tot vliegen ook tot drijven is bestemd, onder de 
definitie van schip als gegeven in de Vaststellingswet in artikel 8.1.1. 

Het is nu mogelijk hetzij (zoals dit is vastgelegd in het voorstel tot de de 
Invoeringswet Boek 8 B.W., eerste gedeelte) het luchtkussenvoertuig 
uitdrukkelijk buiten het begrip «schip» te brengen en daar waar het 
desalniettemin onder de voor schepen gegeven bepalingen moet vallen, 
zulks uitdrukkelijk te bepalen, hetzij het luchtkussenvoertuig onder het 
begrip «schip» te laten, doch daar waar het wenselijk is dat in Boek 8 
gegeven regelingen niet erop van toepassing zijn, zulks met zoveel 
woorden te bepalen. 

In interdepartementaal overleg is gebleken dat deze laatste oplossing 
de voorkeur verdient daar het aantal bepalingen van Boek 8, dat wel op 
het luchtkussenvoertuig van toepassing dient te zijn, aanmerkelijk groter 
is dan de gevallen, waarin toepassing op dit verkeersmiddel ongewenst 
is. Bovendien heeft deze oplossing het voordeel dat vele publiekrechtelijke 
bepalingen die op schepen van toepassing zijn en die voor de inhoud van 
dit begrip aanknopen bij het burgerlijk recht, zonder dat zulks steeds 
uitdrukkelijk behoeft te worden vermeld, op het luchtkussenvoertuig van 
toepassing worden c.q. blijven. 

Voor de vraag in hoeverre de bepalingen van Boek 8 van toepassing op 
luchtkussenvoertuigen zijn uit te sluiten zie men bijlage I bij de onderhavige 
memorie van toelichting. 
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Artikel 8.1.1 derde lid 
1. In de praktijk hebben zich tot dusver slechts moeilijkheden voorgedaan 

over de vraag op welk moment voortbewegingswerktuigen ophouden een 
zelfstandig bestaan te leiden. Dezelfde vraag kan echter rijzen ten aanzien 
van andere in een schip gebezigde kostbare machinerieën: motoren ter 
opwekking van electriciteit, «air conditioning», verwarmings- of koelin-
stallaties enz. Het ontwerp treft voor deze eenzelfde regeling als reeds is 
getroffen voor de voortbewegingswerktuigen. 

2. Twijfel zou kunnen ontstaan over de vraag of de aangehangen 
buitenboordmotor bestanddeel van het schip is. De voorgestelde tekst 
beantwoordt deze vraag in overeenstemming met de memorie van 
toelichting bij de Vaststellingswet (p.9), doch duidelijker dan daar is 
geschied, in negatieve zin door het bezigen van de woorden «na hun 
inbouw». 

Artikel 8.1.2 eerste lid 
1. De terminologie is aangepast aan de overige in Boek 8 voorkomende. 
2. De genoemde artikelen van het Wetboek van Koophandel zijn 

vervangen door de betreffende bepalingen van Boek 8. 

Artikel 8.1.2 tweede lid 
De terminologie is aangepast aan de overige in Boek 8 voorkomende. 

Artikel 8.1.3 eerste en tweede lid 
Men zie het bij artikel 8.1.2 eerste en tweede lid opgemerkte. 

Artikel 8.1.4 
Het genoemde artikel van het Wetboek van Koophandel is hier vervangen 

door de betreffende bepaling van Boek 8. 

Artikel 8.1.12 
Het komt de ondergetekende wenselijk voor het in de memorie van 

toelichting bij de Vaststellingswet op blz. 5 onder 8 vermelde uitdrukkelijk 
in de wet vast te leggen. 

Artikel 8.1.13 
Men zie het nieuw voorgestelde artikel 3.1.2.1 2 nieuw B.W. 

Artikel 8.2.1.11 
Zie het bij artikel 8.5.2.59 opgemerkte. 

Artikel 8.2.1.12 
De Wet Overeenkomst Wegvervoer wordt bij de onderhavige lnvoe-

ringswet ingetrokken en de betreffende bepalingen van Boek 8 komen 
hiervoor in de plaats. 

Artikel 8.2.2.4 
Het gebruik van haakjes is, tenzij zij het geven van een definitie 

aanduiden, te vermijden. 

Artikel 8.2.2.7 
De tekst is aangepast aan de terminologie van Boek 8. 

Artikel 8.2.2.9 vijfde en zevende lid 
Zie het bij artikel 8.5.2.34 opgemerkte. 

Artikel 8.2.3.9 
Zie het bij artikel 8.5.2.59 opgemerkte. 
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Artikel 8.2.3.11 
1. De Wet Overeenkomst Wegvervoer zal worden ingetrokken en de 

betreffende bepalingen van Boek 8 komen hiervoor in de plaats. 
2. Het is noodzakelijk hier artikel 8.13.1.2 naast de reeds genoemde 

artikelen te vermelden. 

Artikel 8.2.4.1 tweede lid 
1. Als opgemerkt in de Inleidende Opmerkingen tot Hoofdstuk 1 onder 

6 is bij de Staten-Generaal aanhangig een voorstel voor de Wet Overeen-
komst Binnenlands Openbaar Personenvervoer (wetsvoorstel 17 650). 
Het ligt in het voornemen dit voorstel, wanneer het tot wet is geworden in 
Boek 8 in te voegen. Het onderhavige artikel loopt op deze invoering 
vooruit, door getrouw aan het principe (t.a.v. zee- en binnenvaartrecht tot 
uiting gebracht in de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet op 
blz. 3 onder 6 en op blz. 13 onder 2) dat iedere titel op zichzelf moet 
worden gelezen, uitdrukkelijk vast te leggen dat ook de regeling van het 
binnenlands openbaar vervoer van personen, als gegeven in afdeling 
8.2.4A moet worden gezien als een op zichzelf staande, niet aan afdeling 
8.2.4 onderworpen regeling. 

2. Artikel 8.2.4A.1 is als volgt aan de Staten Generaal voorgelegd: 
1. De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling is 

de overeenkomst van personenvervoer, waarbij de ene partij (de vervoerder) 
zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een vervoermiddel, 
geen luchtvaartuig zijnde, een of meer personen (reizigers) en al dan niet 
hun handbagage binnen Nederland hetzij langs spoorstaven hetzij op 
andere wijze en dan volgens een openbaar gemaakte dienstregeling te 
vervoeren. Tijd- of reisbevrachting is, voor zover het niet betreft vervoer 
langs spoorstaven, geen overeenkomst van personenvervoer in de zin van 
deze afdeling. 

2. In deze afdeling wordt onder handbagage verstaan de bagage met 
inbegrip van levende dieren, die de reiziger als gemakkelijk mee te 
voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich 
heeft. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur, die voor ieder vervoermiddel 
onderling verschillende bepalingen kan bevatten, kunnen zaken, die geen 
handbagage zijn, voor de toepassing van bepalingen van deze afdeling als 
handbagage worden aangewezen, dan wel bepalingen van deze afdeling 
niet van toepassing worden verklaard op zaken, die handbagage zijn. 

Artikel 8.2.4.4 eerste tot en met vierde lid 
Zie de onderhavige memorie van toelichting op artikel 8.5.3.22 eerste, 

tweede, derde en vijfde lid. 

Artikel 8.2.4.4 vijfde lid 
Men zie het bij artikel 8.5.3.19 eerste lid opgemerkte. 

Artikel 8.2.4.10 
De Wet Overeenkomst Wegvervoer zal worden ingetrokken en de 

betreffende bepalingen van Boek 8 komen hiervoor in de plaats 

Afdeling 8.2.4A 
Men zie het in de Inleidende Opmerkingen tot de onderhavige memorie 

van toelichting onder 6 opgemerkte en de Kamerstukken bij wetsvoorstel 
no. 17 650. 

Afdeling 8.2.6 
Men zie het in de Inleidende Opmerkingen tot de onderhavige memorie 

van toelichting onder 4 opgemerkte en de Kamerstukken bij wetsvoorstel 
no. 17493. 
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Afdeling 8.2.7 
De in deze afdeling voorkomende bepalingen van verjaring en verval 

zijn ondergebracht in de nieuw voorgestelde titel 18 van Boek 8. 

HOOFDSTUK 3. WIJZIGINGEN IN HET WETBOEK VAN KOOP 
HANDEL 

Inleidende opmerkingen 
1. Boek 8 N.B.W. vervangt geenszins alle bepalingen van het Wetboek 

van Koophandel. 
Van Boek 1 van dat wetboek vervallen slechts de tweede en derde 

afdeling van de vijfde titel (artt. 86 tot en met 99a) en in de overige 
artikelen worden zelfs geen wijzigingen voorgesteld. Maar ook van de 
bepalingen omtrent zee- en binnenvaartrecht, voorkomende in het 
tweede boek van het Wetboek van Koophandel, blijven vele artikelen 
gehandhaafd. 

Het geldt hier in de eerste plaats de bepalingen omtrent de zee-arbeids-
overeenkomst van titel 4. Het ontwerp voor dit belangrijke deel van het 
zeerecht is in voorbereiding en bij inwerkingtreding daarvan kunnen de 
thans in het Wetboek van Koophandel daaromtrent gegeven bepalingen 
natuurlijk vervallen. Hetzelfde geldt voor de artikelen 376 e.v. van het 
Wetboek van Koophandel, die de arbeidsovereenkomst van de kapitein 
regelen. Ook overigens kunnen niet alle bepalingen met betrekking tot de 
kapitein gemist worden. Het betreft hier die artikelen die de dubbele aard 
van zijn gezagvoerderschap betreffen: eensdeels de positie van de 
kapitein als zelfstandig bestuurder van de hem toevertrouwde gemeen-
schap van schip, lading en opvarenden en anderdeels zijn administratieve 
taak, waarin hij in de staatsdienst wordt ingeschakeld (men zie Cleveringa 
Zeerecht p. 251 en p. 280). De meeste van deze artikelen moeten met 
enkele redactionele wijzigingen worden gehandhaafd (men zie ook het in 
de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet op p. 63 opgemerkte). 

De bepalingen omtrent de nationaliteit van het schip blijven vooralsnog 
gehandhaafd. Op internationaal niveau zijn besprekingen omtrent dit 
uiterst netelige vraagstuk gaande en te eniger tijd zullen de resultaten 
hiervan worden neergelegd in publiekrechtelijke scheepvaartwetgeving. 
(Men zie de Inleidende Opmerking bij afdeling 8.4.2 op p. 63 der memorie 
van toelichting bij de Vaststellingswet). 

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bevat geen bepalingen van internationaal 
privaatrecht, zodat ook de op dit recht betrekking hebbende artikelen van 
het Wetboek van Koophandel zijn gehandhaafd. 

2. Het achtste boek nieuw Burgerlijk Wetboek bezigt de term «reder» 
in andere zin dan artikel 320 van het Wetboek van Koophandel. Voor de 
motieven die ertoe hebben geleid de omstreden figuur van de «reeder» te 
vervangen door de scheepseigenaar doch deze toch met het woord 
«reder» aan te duiden, zie men de memorie van toelichting op afdeling 
8.5.1 van de Vaststellingswet p. 67. 

Ook in het zeearbeidsrecht kent het Wetboek van Koophandel in vele 
artikelen de «reeder». Deze term is voor het zeearbeidsrecht vervangen 
door de «zeewerkgever», waaronder wordt verstaan de eigenaar en in 
geval van rompbevrachting, de rompbevrachter. Men zie het nieuw 
voorgestelde artikel 309, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. 

3. In het hierna volgende is per te wijzigen artikel vermeld welk 
artikel van het nieuwe Burgerlijk Wetboek daarvoor in de plaats komt, 
respectievelijk waarom het in het artikel bepaalde niet in Boek 8 is 
opgenomen. Op zichzelf wil de daarbij gebezigde terminologie («.... is 
vervat in art ») niet zeggen, dat het nieuwe Burgerlijk Wetboek steeds 
nauwkeurig hetzelfde bepaalt als het thans nog geldende Wetboek van 
Koophandel. 
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Voor toelichting bij het vermelde artikel van Boek 8 van het nieuwe 
Burgerlijk Wetboek zie men, behalve de onderhavige Memorie van 
Toelichting, ook steeds de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 
van 28 maart 1979 (Stb. 1979, 245). 

Artikel 309 eerste lid 
1. De omschrijving van de begrippen schip en scheepstoebehoren is 

vervangen door het nieuw voorgestelde artikel 8.1.1. Er moge op worden 
gewezen, dat het luchtkussenvoertuig onder de definitie van «schip» valt. 

2. In de gehandhaafde artikelen komt de term opvarenden in andere 
betekenis voor dan in artikel 8.1.5. (Vgl. artikel 341 lid 2). In de gehand-
haafde artikelen wordt het begrip «bemanning» in andere betekenis 
gebruikt dan in artikel 8.1.5a, zoals dit artikel zal luiden na de Invoeringswet 
van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, eerste gedeelte. 

3. Artikel 8.1.6 sluit in zijn definities aan bij de artikelen 3.1.1.0 en 
3.1.1.1 van het Burgerlijk Wetboek. Waar ook overigens de tekst van 
huidige wetten daaraan niet is aangepast komt het niet raadzaam voor 
thans reeds in het Wetboek van Koophandel, voor zo ver dit wordt 
gehandhaafd, de nieuwe terminologie in te voeren. 

4. De betekenis van het woord «reder» is in het ontworpen Boek 8 van 
het Burgerlijk Wetboek (zie het nieuw voorgestelde artikel 8.1.9) een 
geheel andere dan in het huidige Wetboek van Koophandel (artikel 320). 
Het zou slechts verwarring wekken in de artikelen die daarvan gehandhaafd 
blijven het nieuwe begrip in te voeren. 

Artikel 309 tweede lid 
De term «reeder» is voor het zeearbeidsrecht, voorkomende in het 

Wetboek van Koophandel, vervangen door een andere aanduiding. Hierbij 
is gevolg gegeven aan de visie van Cleveringa (Cleveringa Zeerecht, p. 
310) en gekozen voor de eigenaar dan wel de rompbevraschter van het 
schip, daar het hier niet steeds de «reeder» in de zin van het huidige 
artikel 320 van het Wetboek van Koophandel zal zijn. Hierdoor wordt 
tevens aangesloten bij de opvatting van Cleveringa (Cleveringa Zeerecht, 
p. 311), dat kapitein en schepelingen dezelfde werkgever hebben. 

Eerste titel van het tweede boek 
In verband met de hierna volgende wijzigingen is het opschrift van de 

titel aangepast. 

Artikel 310 eerste en derde lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door het nieuw voorgestelde artikel 

8.1.2 

Artikel 310 tweede lid 
Met het oog op de handhaving van verscheidene artikelen van de 

eerste tot en met de vierde titel van Boek 2 van het Wetboek van Koophandel 
kon deze bepaling niet worden gemist. 

Artikel 313 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.3.1.12 derde lid onder e. 

Artikel 313 tweede lid 
1. Deze bepaling is vervat in artikel 8.3.1.15a. 
2. Voor de in dit lid voorkomende bepalingen van rechtsvordering zie 

men het nieuw ontworpen artikel 621 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

3. De laatste zin is aangepast aan Boek 8. 

Artikel 314 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.3.2.4 en 8.3.5.2. 
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Artikel 315 
De bepaling is vervangen door artikel 8.3.2.5 vierde lid en het nieuw 

ontworpen artikel 624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 316 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.2.6. 

Artikel 317 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.3.2.3, 8.3.2.6 en 

8.3.1.18. 

Artikel 317 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 624 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 318 
Deze bepalingen zijn vervangen door de artikelen 8.3.2.10, 8.3.2.11 en 

het nieuw ontworpen artikel 624 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Artikel 318a 
Men zie het in de onderhavige Memorie van Toelichting bij artikel 

8.3.2.10 derde en vierde lid opgemerkte. 

Artikel 318b 
Het in dit artikel bepaalde is vervat in artikel 8.3.2.9. 

Artikel 318c eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.3.3.1, 8.3.3.2 en 

8.3.3.8. 

Artikel 318c tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.8a. 

Artikel 318d eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door de artikelen 8.3.3.1 en 8.3.3.4. 

Artikel 318d derde lid 
Deze bepaling is vervangen door 8.3.3.2. 

Artikel 318d vierde lid 
Deze bepaling is vervallen. Zie de Memorie van Toelichting bij de 

Vaststellingswet bij artikel 8.3.3.9 op bladzijde 59. 

Artikel 318d vijfde lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.9 derde lid. 

Artikel 318e 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.3. 

Artikel 318f 
Deze bepaling is vervallen daar er geen enkele behoefte aan de hierin 

vervatte zeer ingewikkelde regeling bestaat. 

Artikel 318g 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.3.3.5 en 8.3.3.8 derde lid. 

Artikel 3 Wh 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.3.4.1 en 8.3.4.2. 
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Artikel 318i 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.4.2 en artikel 8.3.4.4. 

Artikel 3 Wj 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.3.4.3 en 8.3.4.5. 

Artikel 318k eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling vervallen. 

Artikel 318k tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.2.17 tweede lid. 

Artikel 3181 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.2.13 eerste lid. 

Artikel 3181 tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.2.13 tweede lid. 

Artikel 318m 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.2.15 tweede lid. 

Artikel 318n 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.3.2.16. 

Artikel 318o eerste lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.2.17. 

Artikel 318o tweede lid 
Men zie het bij de artikelen 318f en 318g opgemerkte. 

Artikel 318p 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.3.2.18 eerste, tweede en vierde 

lid. 

Artikel 318q eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.8 eerste lid. 

Artikel 318q tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.3.8 tweede lid. 

Artikel 318q derde lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.8 derde lid. 

Artikel 318r 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.3.7 en artikel 8.3.3.8 derde 

lid. 

Artikel 318s 
Het in de eerste zin van dit artikel bepaalde is aan partijen ter regeling 

overgelaten. De tweede zin is vervangen door artikel 8.3.2.7. 

Artikel 318t 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.2.6. 

Artikel 318u 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.2.8. 

Artikel 318v 
In afwachting van het in werking treden van bepalingen van internationaal 

privaatrecht wordt dit artikel met voor zich zelf sprekende wijzigingen 
gehandhaafd. 
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Artikel 319 
1. De uitzondering voor zeevissersschepen voor wat betreft de hoeda-

nigheid van Nederlands zeeschip dient gehandhaafd te blijven. Aangezien 
echter het merendeel der bepalingen van deze titel zijn ondergebracht in 
Boek 8 is de redactie van artikel 319 eerste lid aangepast. 

2. Het tweede lid is vervat in artikel 8.3.2.4 jo. 8.1.2 derde lid. 

Artikel 319a 
Daar «de vangst, welke zich aan boord bevindt» valt onder het begrip 

«zaken aan boord» is afdeling 8.3.4 van toepassing. 

Artikel 319b 
Dit artikel is gedeeltelijk vervangen door artikel 8.3.5.1. 

Artikel 320 
Het begrip «reeder» als in dit artikel omschreven komt in Boek 8 niet 

meer voor. Men zie artikel 8.1.9. 

Artikel 321 en artikel 322 eerste lid 
Deze artikelen zijn vervangen door de artikelen 8.5.1.1 en 8.5.1.4. 
Wat betreft het tweede lid van artikel 321 zie men de Memorie van 

Toelichting bij de Vaststellingswet p. 73. 

Artikel 322 tweede lid 
Het hier bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Men vergelijke 

artikel 8.5.2.50. 

Artikel 323 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.1. 

Artikel 324 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.2. 

Artikel 325 eerste lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.1.22. 

Artikel 325 tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.3.1.23. 

Artikel 326 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.3.1.21. 

Artikel 327 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.3.1.4. 

Artikel 328 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.11. 

Artikel 329 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.19. 

Artikel 330 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.3.1.10, 8.3.1.19 en 8.3.1.20. 

Artikel 331 
Dit artikel is vervat in artikel 8.3.1.18. 

Artikel 332 
Deze bepaling is vervangen door het nieuw voorgestelde artikel 623 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
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Artikel 333 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.26. 

Artikel 334 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.12. 

Artikel 335 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.14 en artikel 621 Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 336 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.16. 

Artikel 337 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.15. 

Artikel 338 eerste en derde lid 
Deze bepalingen zijn niet overgenomen: men zie de Memorie van 

Toelichting bij de Vaststellingswet, Inleidende Opmerkingen bij afdeling 
8.3.1 en bij artikel 8.3.1.5. 

Artikel 338 tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.1.5. 

Artikel 339 
Slechts de tweede zin van het eerste lid is vervat in artikel 8.3.1.18. De 

overige bepalingen van dit artikel zijn, als zijnde overbodig, niet overge-
nomen. 

Artikel 340 
Dit artikel is vervat in artikel 8.3.1.17. 

Artikel 340a 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.3.1.6. 

Artikel 340b eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.3.1.7. 

Artikel 340b tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.18.29. 

Artikel 340c 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.3.1.8 en 8.3.1.16. 

Artikel 340d 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.9. 

Artikel 340e 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.3.1.24. 

Artikel 340f 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.3.1.25. 

Artikel 340g 
Dit artikel is gedeeltelijk vervangen door artikel 8.3.1.13. Voor besluiten 

tot het aanstellen van een boekhouder, die niet lid der rederij is, wordt in 
Boek 8 bij rederijen van zeevissersschepen geen eenstemmigheid vereist. 

Artikel 342 tweede lid 
Deze bepaling is aangepast aan artikel 8.4.2.20. Zij houdt haar gelding 

voor zover de kapitein niet optreedt in het kader van Boek 8 BW. 
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Artikel 343 eerste lid 
Het begrip «lading» komt in Boek 8 slechts voor in op verdragen 

gebaseerde artikelen. Het komt wenselijk voor het te vervangen door de 
ruimere term «zaken aan boord». Het in het onderhavige artikel bepaalde 
moet immers ook gelden ten aanzien van zaken die anders dan op grond 
van een vervoerovereenkomst aan boord zijn. 

Artikel 350 
Het begrip «reeder» is hier vervangen door scheepseigenaar en 

rompbevrachter, daar op deze personen de hiergenoemde verplichting 
rust. 

Artikel 353 
Zie het bij artikel 343 eerste lid opgemerkte. 

Artikel 358a derde lid 
De mogelijkheid bestaat dat nog andere personen dan de «reeder» (dat 

wil zeggen de scheepseigenaar of de rompbevrachter) voor het optreden 
van de kapitein verantwoordelijk zijn: de voorgestelde bepaling ontheft 
deze allen van aansprakelijkheid. 

Artikel 359 
1. De tussenzin kan vervallen daar deze bepaling wordt opgevangen 

door artikel 8.4.2.13 tweede lid. 
2. Ook andere figuren dan de «reeder» kunnen de hierbedoelde 

aanwijzingen doen. 

Artikel 360 
De in het eerste lid gegeven bevoegdheden heeft de kapitein uit hoofde 

van artikel 8.4.2.13 eerste lid. 
Het tweede lid is vervangen door artikel 8.4.2.19. 

Artikel 361 
De bedoeling van dit artikel is onduidelijk. Men vergelijke Cleveringa, 

blz. 300 tot en met 301 . Het kan daarom beter vervallen. 

Artikel 362 
De tegenwoordige communicatiemiddelen maken het mogelijk voor de 

kapitein met belanghebbenden in praktisch alle gevallen overleg te 
plegen, zodat aan dit artikel geen behoefte meer is. 

Artikel 363 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.4.2.19 eerste lid. 

Artikel 364 eerste lid 
Men zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 364 tweede lid 
1. Zie het bij het eerste lid opgemerkte. 
2. Zie het bij artikel 343 eerste lid opgemerkte. 

Artikel 364 derde lid 
1. De artikelen 360 tot en met 362 zijn vervallen. 
2. Zie het bij het eerste lid opgemerkte. 

Artikel 365 en 366 
Men zie het bij artikel 362 en artikel 8.4.2.16 opgemerkte. 

Artikel 367 
Waar het niet steeds de «reeder» behoeft te zijn die de kapitein orders 

kan geven is deze term door een geheel neutrale vervangen. 
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Artikel 369 
Dit artikel wordt opgevangen door de artikelen 8.4.2.13 eerste lid en 

8.4.2.16. 

Artikel 371 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.4.2.16. 

Artikel 372 
1. Het is voldoende de term «reeder» hier te vervangen dor eigenaar, 

aangezien de rompbevrachter onder het begrip bevrachter valt. 
2. Het tweede lid is vervangen door artikel 8.5.2.55 en het derde lid 

wordt opgevangen door de artikelen 342 en 8.4.2.16. 

Artikel 373 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.4.2.19 tweede lid. 

Artikel 375 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 376 eerste lid 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 376 tweede lid 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 377 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikelen 378, 379, 382, 383 derde lid en 384 eerste lid 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 385 
Zie het bij artikel 343 eerste lid opgemerkte. 

Artikel 386, 388 en 389 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 394 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikelen 396, 397, 398 en 401 tweede lid, 402, 404, 406, 407 eerste en 
zevende lid 

Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikelen 415 tweede lid, 415b eerste, tweede, derde en vijfde lid en 416 
Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikelen 419 en 441 
Zie het bij artikel 343 eerste lid opgemerkte. 

Artikelen 423 vierde lid, 425, 427 tweede lid, 429 derde lid, 433, 434 
tweede en derde lid en 436, 437, 439 derde lid, 441, 442, 443 eerste lid, 
445 eerste lid en 44 7 

Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 448 
Het begrip «berging» komt in Boek 8 niet meer voor en is hier vervangen 

door «werkzaamheden tot behoud». Ook overigens is de terminologie 
aangepast aan Boek 8. 
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Artikelen 449 eerste lid, 450, 450a eerste lid, 451, 451a eerste lid, 45 ld 
tweede lid, 451e, 452 tweede lid, opschrift paragraph 5 van de vierde 
titel, artikelen 452a, 452b, 452d, 452f tweede lid, 452n, 452o, 452q 
vierde lid 

Zie het bij het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid opgemerkte. 

Artikel 452r tweede lid 
De artikelen 360 en 365 zijn vervallen. Zie het bij deze artikelen 

opgemerkte. 

Artikel 452t en 452u 
Zie het nieuw voorgestelde artikel 309 tweede lid. 

Artikel 453 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.5.2.2 en 8.5.3.3. 

Artikel 454 
Als overbodig is deze bepaling vervallen. 

Artikel 455 
Deze bepaling is vervallen daar er geen reden is voor dit particularisme. 

Artikel 456 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.3a. 

Artikel 457 
Daar charterpartijen aan order niet voorkomen is het eerste lid niet 

overgenomen. Wat het tweede lid betreft: er is geen reden van het 
gemene recht af te wijken. 

Artikel 458 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.5.2.17 en 8.5.3.3 tweede 

lid. 

Artikel 459 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 459a 
De in dit artikel geregelde materie is vervat in de artikelen 8.5.1.2 tot 

en met 8.5.1.7. 

Artikel 460 eerste en tweede lid 
Daar de tijdbevachting in afdeling 8.5.2 uitsluitend is behandeld als 

overeenkomst tot het vervoer van goederen zijn deze bepalingen opgegaan 
in afdeling 8.5.2. 

Artikel 460 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.57. 

Artikel 461 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 462 
Het in dit artikel bepaalde is vervangen door de artikelen 8.5.2.45 en 

8.5.2.56. 

Artikelen 463 tot en met 465 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 
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Artikel 466 
De definitie van vervoerder is opgenomen in artikel 8.5.2.1. 

Artikel 467 
Als overbodig is dit artikel vervallen. 

Artikel 467a 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.5.2.1a. 

Artikel 468 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door 8.5.2.8 eerste en tweede lid. Zie 

de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij dit artikel onder 1. 

Artikel 468 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.30. 

Artikel 468 vierde, vijfde en zesde lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.5.2.62. 

Artikel 468 zevende lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.18.6. 

Artikel 468 achtste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.18.6. 

Artikel 468 negende lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.63. 

Artikel 468 tiende en elfde lid 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.5.2.9. 

Artikel 469 eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.5.2.10. 

Artikel 469 zesde lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.5.2.42. 

Artikel 469a 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.15. 

Artikel 469b, eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.11. 

Artikel 469b, tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.9 tweede lid onder a. 

Artikel 470 
Dit artikel is vervat in de artikelen 8.5.2.13 en 8.5.2.9 tweede lid onder 

b en c. Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 
bij artikel 8.5.2.13 onder 2 opgemerkte. 

Artikel 471 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.5.2.12. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij dit artikel opgemerkte. 

Artikel 472 en 473a 
De in deze artikelen geregelde materie is vervat in de artikelen 8.5.1.2 

toten met 8.5.1.7. 
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Artikel 477 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.5.2.6 en 8.5.2.10. 

Artikel 478 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.24. 

Artikel 478 tweede lid 
Als overbodig is deze bepaling vervallen. 

Artikel 479 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.23. 

Artikel 480 
Het in deze bepaling vervatte is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Men zie echter de artikelen 8.5.2.7 en 8.5.2.38. 

Artikelen 481 tot en met 484 
Deze bepalingen zijn vervangen door de artikelen 8.5.2.64, 8.5.2.65 en 

8.5.2.66 en het nieuw ontworpen artikel 633 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikelen 485 en 486 
Als overbodig zijn deze artikelen niet overgenomen. 

Artikel 488 
Het te moeilijk te realiseren voorrecht op de vracht is vervallen. 

Artikelen 489 en 490 
Deze bepalingen zijn vervangen door de artikelen 8.5.2.65, 8.5.2.66 en 

het nieuw ontworpen artikel 633 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Artikel 49 7 
Men zie de artikelen 8.5.2.54 en 8.5.2.58. 

Artikel 492 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.54 eerste lid. Het overige 

in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Zie het in 
de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.54 
eerste lid onder 4 opgemerkte. 

Artikel 492 tweede lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 493 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door het nieuw voorgestelde artikel 

8.5.2.59 tweede lid. 

Artikel 493 derde lid 
Deze bepaling is vervangen door het nieuw ontworpen artikel 631 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 494 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door het nieuw voorgestelde artikel 

8.5.2.59 en artikel 8.1.10 

Artikel 494 derde lid 
Deze bepaling is vervangen door het nieuw ontworpen artikel 631 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepalinc 
van deze Invoeringswet. 
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Artikel 495 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.60. Zie de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.60 eerste lid onder 4. 

Artikel 496 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.61 eerste lid. Zie de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij dat artikel. 

Artikel 496 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 632 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 496 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.61 derde lid. 

Artikel 497 
Als overbodig is dit artikel vervallen. 

Artikel 498 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.5.2.60 en 8.5.2.61. 

Artikel 499 
Dit artikel is als zijnde overbodig en te specifiek niet in Boek 8 overge-

nomen. 

Artikel 500 
Dit artikel is weergegeven in het nieuw ontworpen artikel 626 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 501 
Dit artikel is niet overgenomen in Boek 8. 
Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 

artikel 8.5.2.54 eerste lid onder 5 op pagina 116 opgemerkte. 

Artikel 502 
Als zijnde overbodig is dit artikel vervallen. 

Artikel 503 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 504 eerste lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.5.2.28. 

Artikel 504 tweede lid 
Deze bepaling is niet in Boek 8 overgenomen. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.28 onder 
3 op pagina 99 opgemerkte. 

Artikel 505 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.4.2.13. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.4.2.13 tweede lid 
opgemerkte. 

Artikel 506 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.5.2.31 eerste lid. Men zie het in 

de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.28 
onder 1 op pagina 99 en het bij artikel 8.5.2.31 onder 1 en 3 op pagina 
100 opgemerkte. 

Artikel 506 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.31 tweede lid. 
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Artikel 506 vierde lid 
Deze bepaling is vervat is artikel 8.5.2.28 tweede lid. 

Artikel 506 vijfde lid 
Dit artikel is niet overgenomen in Boek 8. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.28 onder 3 op 
pagina 99 opgemerkte. 

Artikel 507 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.32. 

Artikel 507 tweede lid 
Deze bepaling is niet opgenomen in Boek 8. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.32 op pagina 100 
opgemerkte. 

Artikel 508 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.35. 

Artikel 509 
Deze bepaling is gedeeltelijk vervat in artikel 8.5.2.46. Men zie ook het 

in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.46 
onder 3 op pagina 108 opgemerkte. 

Artikel 510 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.47. 

Artikel 510 tweede lid 
Dit lid is overgenomen in artikel 8.5.2.33 eerste lid. 

Artikel 510 derde lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 511 
Dit artikel is vervat in de artikelen 8.5.2.29, 8.5.2.34 en 8.5.2.47. 

Artikel 513 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.33 tweede lid. 

Artikel 513a 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.5.2.33 vierde lid. 

Artikel 514 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.33 derde lid. 

Artikel 515 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.5.2.51. 

Artikel 515 derde lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 627 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 516 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.60. 

Artikel 516 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.61. 

Artikel 517 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.5.2.48. 
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Artikel 517a 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.36. 

Artikel 5 1 7b 
Deze bepaling is vervat in de algemene slotbepaling. 

Artikel 517c 
Deze bepaling die een strafsanctie stelt op het uitgeven van een zuiver 

civiel-rechtelijk gezien gedeeltelijk nietig document is niet overgenomen 
in Boek 8. 

Artikel 517e 
Het begrip «vaste lijn» komt in Boek 8 niet voor, zodat dit artikel zinloos 

werd. 

Artikel 517f 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.4 

Artikel 517g 
Als overbodig is dit artikel niet in Boek 8 overgenomen. 

Artikel 517h 
Dit artikel is vervat in art 8.5.2.18. 

Artikel 517i eerste lid 
Dit lid is vervat in artikel 8.5.2.53, welk artikel bij het onderhavige 

wetsontwerp t.o.v. de Vaststellingswet is gewijzigd. 

Artikel 517i tweede en derde lid 
Het in deze leden bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikelen 517j tot en met 517o 
Behoudens artikel 8.5.2.53 jo artikel 8.5.2.41 zijn de in deze artikelen 

behandelde onderwerpen ter regeling aan partijen overgelaten. Zie echter 
ook artikel 8.5.2.60. 

Artikel 517p 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.54. 

Artikel 517q 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.5.2.54 vierde lid. 

Artikel 517r 
Het in dit artikel bepaalde is gedeeltelijk vervangen door artikel 8.5.2.43 

en gedeeltelijk aan partijen ter regeling overgelaten. 

Artikel 517s tot en met 517u bis 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet in de 
Inleidende Opmerkingen bij afdeling 8.5.2 onder C sub 6 opgemerkte. 

Artikel 517v eerste lid 
Dit artikel is vervat in artikel 8.2.2.2. 

Artikel 517v tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten, 

waarbij zij rekening moeten houden met afdeling 8.2.2. 

Artikel 517w 
Zie het hierboven bij artikel 517v eerste en tweede lid opgemerkte. 
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Artikel 517x 
Men zie artikel 8.5.2.54. 

Artikel 517z 
Daar aan de tijdbevrachting tot het vervoer van goederen in Boek 8 

geen afzonderlijke regeling is gewijd, is dit artikel vervallen. 

Artikel 518 
Als overbodig is deze bepaling niet overgenomen. 

Artikel 518a 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Men 

zie artikel 8.5.2.2 en het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststel-
lingswet daarbij onder 3 op pagina 83 opgemerkte. 

Artikel 518b 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518c 
Dit artikel is vervat in de artikelen 8.5.2.7, 8.4.2.13 en 8.4.2.16 

Artikel 518d eerste lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518d tweede lid 
Deze bepaling is vervangen doorde nieuw ontworpen artikelen 8.5.2.47a, 

8.5.2.49 en 8.5.2.49a. 

Artikel 518d derde lid 
Dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.50. 

Artikel 518e 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.5.2.7 tweede lid. 

Artikel 518f 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518g 
De tekst van dit artikel is aangepast aan Boek 8. De tussenzin «voor 

zover niet anders is overeengekomen» is daarbij gehandhaafd daar het 
principe van Boek 8 dat dwingend recht als zodanig uitdrukkelijk is 
vermeld niet zonder uitzondering is gehanteerd in het Wetboek van 
Koophandel. 

Artikel 518h 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518i 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 overgenomen. Men zie de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.2 onder 3 
op pagina 83. 

Artikel 518j 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518k eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 BW opgenomen. 

Artikel 518k tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door de nieuw ontworpen artikelen 8.5.2.47a, 

8.5.2.49 en 8.5.2.49a. 
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Artikel 518k derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.50. 

Artikel 5181 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.38. 

Artikel 518m 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.38 derde lid. 

Artikel 518n 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518o 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.40, zoals dit bij het 

onderhavige wetsontwerp is gewijzigd. 

Artikel 518p 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.41 derde lid. 

Artikel 518q 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 518r 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.41 derde lid. 

Artikel 518s 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.19 eerste, vierde en vijfde lid. 

Men zie de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.5.2.18 onder 2 op pagina 92. 

Artikel 518t 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.19 tweede, vierde en vijfde lid. 

Men zie ook het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.5.2.18 onder 2 op pagina 92 opgemerkte. 

Artikel 518u eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 518u tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.19 tweede, vierde en vijfde lid. 

Men zie ook het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.5.2.18 onder 2 op pagina 92 opgemerkte. 

Artikel 518v eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 518v tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.41 vierde lid. 

Artikel 518w 
Het hier bepaalde is aan partijen ter regeling overgelaten. Zie artikel 

8.5.2.41. 

Artikel 518x eerste lid eerste zin 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.19 derde lid. 

Artikel 518x eerste lid tweede zin 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.22 tweede lid. 
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Artikel 518x tweede en derde lid 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.5.2.19 vijfde lid en 

8.5.2.22. Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet 
bij artikel 8.5.2.18 onder 2 op pagina 92 opgemerkte. 

Artikel 518ij 
Deze bepaling is vervangen in artikel 8.5.2.41 zesde lid. 

Artikel 518z eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.22 eerste lid. 

Artikel 518z tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 626 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 519 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519a 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519b 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.6. 

Artikel 519c 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 519d 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.44. 

Artikel 519f 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen 

Artikel 519g 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.38 eerste, tweede en vierde lid. 

Artikel519h 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.38 derde lid. 

Artikel 519i 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519j 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.53 tweede lid jo artikel 8.5.2.41. 

Artikel 519k 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten, doch 

zie ook artikel 8.5.2.53 tweede lid jo artikel 8.5.2.41. 

Artikel 5191 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.60. 

Artikel 519m 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.60. 

Artikel 519n 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519o 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.53 tweede lid jo artikel 8.5.2.41. 
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Artikel 519p eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.60 eerste lid. 

Artikel 519p tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519q eerste lid 
De eerste zin is als overbodig niet in Boek 8 opgenomen. Het in de 

tweede zin bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519q tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.41 vierde lid. 

Artikel 51'9r 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.53 tweede lid jo 8.5.2.41 

tweede lid. 

Artikel 519s eerste lid 
Men zie artikel 8.5.2.34; overigens is het hier bepaalde aan partijen ter 

regeling overgelaten. 

Artikel 519s tweede lid 
Men zie artikel 8.5.2.41 zesde lid; overigens is het hier bepaalde ter 

regeling aan het gemene recht en partijen overgelaten. 

Artikel 519t 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 519u eerste lid 
Deze bepaling is vervat is artikel 8.5.2.54 eerste lid. 

Artikel 519u tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.54 vijfde lid. 

Artikel 519v 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.54 eerste lid. 

Artikel 519w eerste lid 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.5.2.46 en 8.5.2.54 eerste lid. 

Artikel 519w tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.46 tweede lid. 

Artikel 519x eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.54 derde lid. 

Artikel 519x tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 519ij 
Deze bepaling is gezien de terzake getroffen regeling in afdeling 8.6.3 

vervallen. 

Artikel 519z 
Men zie artikel 8.5.2.54 tweede lid. 

Artikel 520 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.54 vierde lid. 
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Artikel 520a tot en met 520e 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 520f 
De tekst van dit artikel is aangepast aan de opzet van afdeling 8.5.2. 

Artikel 520g 
Nu Boek 8 het begrip «stukgoederen» niet meer kent, is deze bepaling 

vervallen. 

Artikel 520h eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.37. 

Artikel 52Oh tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 520i eerste lid 
Het in de eerste zin bepaalde is aan partijen ter regeling overgelaten. 

Het in de tweede zin bepaalde is vervat in de artikelen 8.5.2.18 en 
8.5.2.19. 

Artikel 520i tweede lid 
Men zie het bij de in dit lid toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 520j 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.2.46. 

Artikel 520k 
Men zie het bij de in dit artikel toepasselijk verklaarde artikelen opge-

merkte. 

Artikel 5201 
De eerste zin van dit artikel is vervat in artikel 8.5.2.37; voor het 

overige is het in dit artikel bepaalde aan partijen ter regeling overgelaten. 

Artikel 520m 
Het in dit artikel bepaalde is gedeeltelijk vervat in de artikelen 8.5.2.53 

tweede lid jo 8.5.2.41 en 8.5.2.60 en gedeeltelijk aan partijen ter regeling 
overgelaten. 

Artikel 520n 
Men zie het bij de in dit artikel toepasselijk verklaarde artikelen opge-

merkte. 

Artikel 520o eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 520o tweede en derde lid 
Het in deze leden bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 520p 
Men zie het bij de in dit artikel toepasselijk verklaarde artikelen opge-

merkte. 

Artikel 520q eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.2.41 zesde lid. 

Artikel 520q tweede lid 
De eerste zin is, als overbodig, niet in Boek 8 overgenomen. Wat 

betreft de tweede zin zie men het bij artikel 8.5.2.41 zesde lid in deze 
Memorie van Toelichting opgemerkte. 
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Artikel 520r 
Men zie het bij de in dit artikel toepasselijk verklaarde artikelen opge-

merkte. 

Artikel 520s 
Men zie het bij de in dit artikel toepasselijk verklaarde artikelen opge-

merkte. 

Artikel 520t 
Deze bepaling is vervallen, daar Boek 8 het begrip «stukgoederen» niet 

kent. 

Artikel 521 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.3.1 eerste lid. 

Artikel 522 
Dit artikel is vervangen door de artikelen 8.5.3.2, 8.5.3.5 en 8.5.3.22. 

Artikel 523 
Deze bepaling is gedeeltelijk vervat in artikel 8.5.3.5 derde lid. 

Artikelen 524 en 524a 
Het dwingende recht is aanzienlijk uitgebreid door artikel 8.5.3.21. 

Artikel 524b 
De hier geregelde problematiek van de werking van partijbedingen 

jegens derden is terug te vinden in de artikelen 8.5.1.2 e.v. 

Artikel 528 
In overeenstemming met het Atheense Verdrag betreffende het vervoer 

van reizigers en hun bagage over zee (13 december 1974, Transport p. 
1117), bevat artikel 8.5.3.16 een tegengestelde regeling. 

Artikel 529 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 530 eerste lid 
Boek 8 kent geen verplichting ter afgifte van een biljet, doch zie artikel 

8.5.3.29 

Artikel 530 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.4.2.13 tweede lid. 

Artikel 531 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 532 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 533 eerste lid 
Men vergelijke artikel 8.5.3.11, waar op het vervoer van bagage 

eveneens vele artikelen nopens het goederenvervoer van toepassing zijn 
verklaard. 

Artikel 533 tweede lid 
Artikel 8.5.3.6 bevat t.a.v. hutbagage een geheel andere, op het 

Verdrag van Athene gebaseerde regeling. 

Artikel 533 derde lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 
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Artikel 533 a 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.3.11. 

Artikel 533b 
Deze bepaling is niet in Boek 8 overgenomen: er bestaat niet de minste 

behoefte aan. 

Artikel 533c 
De tekst van het eerste lid is aangepast aan Boek 8, het tweede lid is 

vervallen daar Boek 8 geen bepalingen als daar bedoeld bevat. 

Artikel 533d 
Afdeling 8.5.3 kent het begrip «lijndienst» niet. 

Artikel 533e 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 533f 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533g 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.3.25. 

Artikelen 533'h, 533i en 533j 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 53 3k 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.5.3.27. 

Artikelen 5331, 533m en 533m bis 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533n eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.3.3 tweede lid. Men zie het bij de 

toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 533n tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533n derde lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 overgenomen. 

Artikel 533n vierde lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.4.2.13. 

Artikel 533n vijfde lid 
Het in dit artikel bepaalde vloeit naar analogie voort uit artikel 8.5.3.3 

tweede lid jo artikel 8.5.2.50. 

Artikel 533o 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533p 
De tekst is aangepast aan Boek 8. 

Artikel 533q eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.3.3 tweede lid. Men zie het bij de 

toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 533q tweede lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 
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Artikel 533r 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533s 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.5.3.3 jo artikel 8.5.2.44 en 8.5.2.45. 

Artikel 53 31 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533u 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533v 
Afdeiing 8.5.3 bevat geen afzonderlijke bepalingen voor het vervoer 

van enkele personen. 

Artikel 533w 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 533x 
Men zie het bij de toepasselijk verklaarde artikelen opgemerkte. 

Artikel 533y 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 533z 
Men zie het bij artikel 533n vierde lid opgemerkte. 

Artikel 534 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.4. 

Artikel 534 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.2. 

Artikel 535 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.6.1.5. 

Artikel 536 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.6. 

Artikel 536a 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.7. 

Artikel 537 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.7 tweede lid. 

Artikel 537 tweede lid 
De eerste zin van dit lid is vervallen. Men zie het in de Memorie van 

Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.1.7 onder 7 op pagina 
131 opgemerkte. De tweede zin is vervat in artikel 8.6.1.7 tweede lid. 

Artikel 537 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.7. 

Artikel 538 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.1.8 onder 2 op pagina 131 opge-
merkte. 

Artikel 539 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.9. 
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Artikel 540 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 542 
Deze bepaling is overgenomen in het nieuw ontworpen artikel 634 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 543 
Deze bepaling is overgenomen in het nieuw ontworpen artikel 635 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 544 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.3. 

Artikel 544a eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.1.4. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.1.3 onder 1 op 
pagina 128 opgemerkte. 

Artikel 544a tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in het nieuw voorgestelde artikel 

8.6.1.8. Men zie het in deze Memorie van Toelichting bij dit artikel 
opgemerkte. 

Artikelen 545 en 546 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.6.2.4. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet onder de Inleidende 
Opmerkingen onder 3 op pagina 132 opgemerkte. 

Artikel 547 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.5 doch toegevoegd is, dat de 

strandvonder eerst mag optreden, wanneer bij niet optreden van de 
kapitein ook geen rechthebbende aanwezig is. Het ware immers onjuist 
een wel aanwezige rechthebbende het recht te ontnemen zijn belang te 
behartigen wanneer noch kapitein noch strandvonder aanwezig is. 

Artikel 548 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.5 tweede lid en in het nieuw 

voorgestelde artikel 5 tweede lid van de Wet op de Strandvondenj. 

Artikel 549 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.6 eerste lid. 

Artikel 550 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.6 tweede lid. 

Artikel 551 eerste en tweede lid 
Het in deze leden bepaalde volgt uit de artikelen 8.6.2.5 en 8.6.2.6. Zie 

ook artikel 5 van de Wet op de Strandvonderij. Men zie het in de Memorie 
van Toelichting bij de Vaststellingswet in de Inleidende Opmerkingen bij 
afdeling 8.2.6 onder 5 op pagina 133 opgemerkte. 

Artikel 551 derde lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 552 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.7 eerste lid jo artikel 8.6.2.1. 

Artikel 552 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw voorgestelde derde lid van artikel 

13 van de Wet op de Strandvonderij. 
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Artikel 553 
Deze bepaling is uitgewerkt in artikel 8.6.2.9. 

Artikel 554 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.9 derde lid. 

Artikel 555 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.8. 

Artikel 556 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.12 tweede lid. 

Artikel 557 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.12 derde lid. 

Artikel 558 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.6.2.7 derde lid en 8.6.2.13 

vierde lid. 

Artikel 559 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.6.2.10 en 8.6.2.13. 

Artikel 560 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.6.2.10 derde lid. 

Artikel 561 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.13 derde lid. 

Artikel 561 tweede lid 
Deze bepaling is verplaatst naar artikel 8.4.2.13. 

Artikel 562 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.14 en het nieuw ontworpen 

artikel 637 eerste en tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering. 

Artikel 563 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.11. 

Artikel 564 
Men vergelijke artikel 8.6.2.1 5, waar de «reeder» is vervangen door de 

«reder» dat wil zeggen de scheepseigenaar. Zie het in de Memorie van 
Toelichting bij de Vaststellingswet bij afdeling 8.5.1 Inleidende Opmer-
kingen onder I sub 1 op pagina 67 opgemerkte. 

Artikel 565 eerste lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.6.2.12 vierde lid. 

Artikel 565 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.12 eerste lid. 

Artikel 566 eerste lid eerste zin 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.6.2.1 7. 

Artikel 566 eerste lid tweede zin en tweede, derde, vierde en vijfde lid 
Men zie artikel 8.1.10 en de nieuw ontworpen artikelen 636 en 637 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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Artikel 567 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.2.16 onder 3 op pagina 141 opge-
merkte. 

Artikel 568 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet in de Inleidende Opmerkingen bij afdeling 8.6.2 
onder 3 op pagina 132 opgemerkte. 

Artikel 569 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 637 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 570 
Het met deze bepaling corresponderende artikel is geplaatst in artikel 

21 van de Wet op de Strandvonderij, waar artikel 8.6.2.2 naar verwijst. 

Artikelen 571 tot en met 576 
1. Nu een geheel nieuwe regeling van de avarij-grosse wordt voorgesteld 

(afdeling 8.6.3 en 8.11.3) zijn deze artikelen te schrappen. De voorgestelde 
nieuwe regeling immers is uitermate moeilijk aan te passen aan de in het 
luchtverkeer heersende omstandigheden en het is sinds de invoering van 
de onderhavige bepalingen bij wet van 6 maart 1957 (Stb. 1957 nr. 72) 
wel gebleken, dat aan de onderhavige artikelen geen behoefte bestaat. 
Partijen en hun verzekeraars zullen, mocht zich een geval van hulpverlening 
aan een verkeersluchtvaartuig voordoen (bekend is een geval van hulp 
aan een oorlogsvliegtuig door het Spaanse schop Alraigo - zie Time 20 
juni 1983), ongetwijfeld tot een billijke regeling kunnen komen. 

2. Voor wat betreft de hulpverlening zelf en haar gevolgen zie men 
afdeling 8.6.2. 

Artikelen 592 tot en met 695 
Nu in Boek 8 de term «schipper» slechts wordt gebezigd ter aanduiding 

van de gezagvoerder van een binnenschip (afd. 8.9.2) was het noodzakelijk 
een neutrale term te bezigen. 

Elfde Titel 
Daar de tweede afdeling zal vervallen wordt deze onderhavige afdeling 

de enige. 

Artikel 698 tweede lid 
1. In afwachting van de invoering van Boek 7 titel 1 7, de overeenkomst 

van verzekeringen betreffende, is het eerste lid van dit artikel gehandhaafd. 
In het tweede lid echter is het omtrent de omslag van de avarij-grosse 
bepaalde in zijn geheel geschrapt, daar dit vraagstuk geregeld wordt door 
afdeling 8.6.3. Terwille van de harmonie in het artikel, waar het eerste en 
tweede lid zowel over avarij-grosse als over bijzondere avarij handelen, 
werd in het tweede lid een algemene verwijzing naar de zeerechtelijke 
regeling van avarij-grosse in afdeling 8.6.3 geplaatst. 

Artikelen 699 en 700 
Het in deze artikelen bepaalde vindt zijn regeling in afdeling 8.6.3. 

Artikel 701 
1. Het geciteerde artikel is vervangen door het desbetreffende artikel 

van Boek 8. 
2. Het artikel is aangepast aan artikel 698 tweede lid. 
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Artikel 703 
Als zijnde overbodig is dit artikel vervallen. 

Artikelen 704 tot en met 706 
Het in deze artikelen bepaalde vindt zijn regeling in afdeling 8.6.3. 

Artikel 707 
Het betreft hier een bepaling van vervoersrecht in deze titel niet 

thuishoort. 

Artikel 719 
Noch de zeerechtelijke regeling der avarij-grosse noch de York-Antwerp 

Rules kennen een franchise. 

Artikelen 722 tot en met 726 
Deze bepalingen zijn vervangen door de nieuw ontworpen artikelen 636 

tot en met 642 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikelen 727 tot en met 740 
Deze bepalingen zijn vervat in de door artikel 8.6.3.5 toepasselijk 

verklaarde York-Antwerp rules. 

Artikelen 740a tot en met 740d 
Deze bepalingen zijn vervangen door de nieuw voorgestelde titel 8.7. 

Artikelen 741 tot en met 742 en artikel 745 
Deze bepalingen zijn vervangen door de nieuw voorgestelde titel 8.18. 

Artikel 743 
De hier vastgestelde verjaring valt onder de regels van het gemene 

recht: er is hier geen reden tot particularisme. 

Artikel 747 
De tekst van dit artikel is aangepast aan het vervallen van de artikelen 

741 tot en met 743 van het Wetboek van Koophandel. 

Artikel 748 
Dit artikel is vervat in het nieuw voorgestelde artikel 8.1.3 en de 

artikelen 8.1.4, 8.8.2.1 en 8.8.2.3. 

Artikel 749 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.2. 

Artikel 750 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.8.2.4. 

Artikel 751 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.5. 

Artikel 752 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.6. 

Artikel 753 
Dit artikel is overgenomen in het in zijn redactie aan het zeerecht 

aangepaste artikel 8.8.2.7 en in het nieuw ontworpen artikel 624 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 754 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.8. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19979, nr. 3 104 



Artikel 755 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.9. 

Artikel 756 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.10. 

Artikel 757 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.8.2.11. 

Artikel 758 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.8.2.12. 

Artikel 759 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.2.13. 

Artikel 760 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.14. 

Artikel 761 
Het in dit artikel bepaalde is vervat in artikel 8.8.2.15. 

Artikel 762 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.16. 

Artikel 763 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.17. 

Artikel 764 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.18. 

Artikel 765 
Dit artikel is overgenomen in artikel 8.8.2.19. 

Artikelen 765a tot en met 765n 
Deze paragraaf is vervat in afdeling 8.8.2A. 

Artikel 766 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.3.1. 

Artikel 767 eerste lid 
Deze bepaling is overgenomen in artikel 8.8.3.2. 

Artikel 767 tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.8.3.8a. 

Artikel 768 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.3.3. 

Artikel 769 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.3.4. 

Artikel 770 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.3.5. 

Artikel 771 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.3.6. 

Artikel 772 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.3.7. 
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Artikel 773 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.8.3.8. 

Artikel 774 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.3.9. 

Artikel 775 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.4.1. 

Artikel 775a 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.8.4.2. 

Artikel 775b 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.4.3. 

Artikel 775c 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.4.4. 

Artikel 775d 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.4.5. 

Artikel 775e 
Dit artikel is overgenomen als artikel 8.8.4.6. 

Artikel 775f 
Dit artikel is vervat in artikel 8.8.4.7. 

Artikel 776 
Dit artikel is vervangen door artikel 8.8.5.1. 

Artikel 777 
De redactie is aangepast aan de terminologie van Boek 8. 

Artikel 778 
Het in dit artikel bepaalde is vervat in artikel 8.8.5.2. 

Artikel 780 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet in de Inleidende Opmerkingen bij titel 8.10 op 
pagina 153 opgemerkte. 

Artikel 780 derde lid 
De in dit lid geregelde materie is vervat in de artikelen 8.5.1.2 tot en 

met 8.5.1.7. Men ziet het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststel-
lingswet op pagina 68 onder II opgemerkte. 

Artikel 781 
Deze bepalingen zijn vervallen. Men zie het inde Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet in de Inleidende opmerkingen bij titel 8.10 vierde 
alinea op pagina 153 opgemerkte. 

Artikel 782 
1. Als elders is het begrip «lading» vervangen door het ruimere begrip 

«zaken aan boord». 
2. Deze bepaling is gelijkluidend gemaakt aan artikel 8.9.2.14 en de 

wijziging aangebracht in artikel 342, lid 2 W.v.K. 

Artikel 784 
Dit artikel wordt vervangen door artikel 8.9.2.10, waarnaast de nieuwe 

versie van artikel 782 W.v.K. voor het overige deze bepaling opvangt. 
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Artikel 785 
Men ziet het bij artikel 358a opgemerkte. 

Artikel 786 
Dit artikel is vervat in artikel 8.9.2.10 derde lid. 

Artikel 787 
Deze bepaling kan vervallen; slechts de zee-arbeidsovereenkomst kent 

een eigen regeling. Voor de schepelingen in de binnenvaart spreekt het 
vanzelf, dat wanneer er geen afwijkende regeling bestaat voor hun 
arbeidsovereenkomst, de algemene regeling daaromtrent in het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing is. 

Artikel 788 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.10.2.2 en 8.10.5.6 

Artikel 789 eerste lid 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.10.2.2 eerste lid onder 5 op pagina 
155 opgemerkte. 

Artikel 789 tweede lid 
Er is niet gebleken van een behoefte aan de mogelijk gemaakte standaard 

charterpartij. 

Artikel 790 
Deze bepaling is vervallen, daar er geen reden is voor dit particularisme. 

Artikel 791 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.3a. 

Artikel 791a 
De in dit artikel geregelde materie is vervat in artikel 8.10.1.1 jis de 

artikelen 8.5.1.2 tot en met 8.5.1.7. 

Artikel 792 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 793 eerste lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 793 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.10.2.53 en 8.10.2.54 en de 

nieuw ontworpen artikelen 8.10.2.51 a en 8.10.2.53a. 

Artikelen 794 tot en met 796 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 797 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.6 eerste en derde lid. 

Artikel 798 eerste lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 798 tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.58. 

Artikel 799 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 
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Artikel 800 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.47. 

Artikel 800 tweede lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 801 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.10.2.46 en 8.10.2.47 

Artikel 801 tweede lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikelen 802 tot en met 807 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaen. 

Artikel 808 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 809 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.1. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.2.1.1 onder 3 
op pagina's 14 en 15 en bij artikel 8.5.2.1 tweede lid op pagina's 81 en 
82 opgemerkte. 

Artikel 810 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 811 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.10.2.4 en 8.10.2.7. 

Men zie ook het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.2.1.4 onder 1 op pagina 17 opgemerkte. 

Artikel 812 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 815 
Deze bepaling, die tot een wildgroei van stipulaties heeft geleid, is 

vervallen. 

Artikel 815a 
De in dit artikel geregelde materie is vervat in artikel 8.10.1.1 en de 

artikelen 8.5.1.2 to ten met 8.5.1.7. 

Artikel 816 en 817 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.10.2.12. 

Artikel 819 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.15. 

Artikel 820 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.7 jo 8.10.2.5. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.2.1.3 op 
pagina 17 opgemerkte. 

Artikel 821 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in de artikelen 8.10.2.21 en 8.10.2.22. 

Artikel 821 tweede lid 
Als overbodig is deze bepaling vervallen. 
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Artikel 822 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.21. Men zie ook het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststelling bij artikel 8.2.1.7 op 
pagina 18 opgemerkte. 

Artikel 822 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.25. 

Artikelen 823 en 824 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 825 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.68 eerste lid. 

Artikel 825 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 633 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 825 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.68 tweede lid. 

Artikel 825 vierde lid 
Deze bepaling is vervallen. 

Artikel 826 en 827 
Deze bepalingen zijn vervallen. Voor dit wel zeer krachtdadige einde 

van dikwijls belangrijke vorderingen bestaat geen grond. Men zie overigens 
artikel 8.18.8. 

Artikel 828 
Het moeilijk te realiseren voorrecht op de vracht is vervallen. 

Artikel 829 eerste en derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.69. 

Artikel 829 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 633 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 830 
Het in dit artikel bepaalde volgt uit artikel 8.10.2.70. 

Artikelen 831 en 832 
De regeling der vrachtbetaling is vervat in artikel 8.10.2.56. Zie ook 

artikel 8.10.2.60. 

Artikel 833 eerste en tweede lid 
De bepalingen zijn vervangen door het nieuwe voorgestelde artikel 

8.10.2.63. 

Artikel 833 derde lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 631 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 834 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door het nieuw voorgestelde 

artikel 8.10.2.63 en artikel 8.1.10. 
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Artikel 834 derde lid 
Deze bepaling is vervangen door het nieuw ontworpen artikel 633 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 835 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.64. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.60 eerste lid onder 
1 op pagina 121 opgemerkte. Men zie ook het nieuw ontworpen 
artikel 628 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 836 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.66. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.61 eerste lid 
onder 6 op pagina 123 opgemerkte. 

Artikel 836 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 632 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Men zie ook de slotbepaling 
van deze Invoeringswet. 

Artikel 836 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.66 derde lid. Men zie ook het in 

de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.61 
derde lid onder 3 op pagina 124 opgemerkte. 

Artikel 837 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 626 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 838 
Deze bepaling is vervallen. Zie het in de Memorie van toelichting bij de 

Vaststellingswet bij artikel 8.10.2.56 eerste lid onder 4 op pagina 176 en 
bij artikel 8.10.2.61 onder 1 op pagina 177 opgemerkte. 

Artikel 839 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 840 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.28. 

Artikel 84 1 
Het is aan de principaal van de schipper overgelaten hem al dan niet 

volmacht te geven tot het tekenen van cognossementen. 

Artikel 842 eerste lid 
De Vaststellingswet vermijdt het geven van een definitie van het 

cognossement. Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vast-
stellingswet bij artikel 8.5.2.28 onder 1 op pagina 99 opgemerkte. 

Artikel 842 tweede en derde lid 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.10.2.31. 

Artikel 842 vierde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.28 tweede en derde lid. 

Artikel 843 eerste zin 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.34. 

Artikel 843 tweede zin, eerste zinsdeel 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 110 



Artikel 843 tweede zin, tweede zinsdeel 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.34. 

Artikel 844 eerste zin 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.49. 

Artikel 844 tweede zin 
De mogelijkheid tot het volstaan met het geven van zekerheid is niet 

meer in de wet vastgelegd. 

Artikel 845 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.51. 

Artikel 845 tweede lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikelen 846 en 847 
Voor de regeling der in deze artikelen vervatte materie zie men de 

artikelen 8.10.2.29 en 8.10.2.51. 

Artikel 848 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.32 tweede lid. 

Artikel 849 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.32 derde lid. 

Artikel 850 eerste en tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.55. 

Artikel 850 derde lid 
Deze bepaling is vervat in het nieuw ontworpen artikel 627 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 851 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.35. 

Artikel 852 
Dit artikel wordt opgevangen in het Besluit oproepingen, mededelingen 

en zendingen verzoekschriftprocedure van 14 november 1 986 (Stb. 578), 
gegrond op de wet van 18 juni 1986 (Stb. 329) tot vereenvoudiging van 
verzending van stukken in het burgerlijk procesrecht, welke beide op 
1 januari 1987 in werking zijn getreden. 

Artikel 853 
Deze bepaling is overgenomen in de algemene slotbepaling van 

Boek 8. 

Artikel 854 
De verwijzing naar de vijfde afdeling van de dertiende titel van het 

Wetboek van Koophandel is vervangen door een verwijzing naar de 
corresponderende afdeling van Boek 8. 

Artikel 855 
Boek 8 bevat geen afzonderlijke regeling meer voor de beurtvaart. Men 

zie in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij de Inleidende 
Opmerkingen onder 2 op pagina 154. 

Artikel 856 
Deze bepaling is als overbodig vervallen. 
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Artikel 857 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.17. 

Artikel 858 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.10.2.28 onder 1 op pagina 166 
opgemerkte. 

Artikel 859 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.40. 

Artikel 859 tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Men 

zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.10.2 40 onder 3 op pagina 170 opgemerkte. 

Artikel 860 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.64. 

Artikel 861 
Als overbodig is deze bepaling niet in boek 8 opgenomen. 

Artikelen 862 tot en met 864 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.10.2.44 jis de artikelen 8.10.2.42 

en 8.10.2.43. 

Artikelen 865 en 866 
De voorgestelde regeling der vrachtbetaling is neergelegd in artikel 

8.10.2.56. 

Artikel 867 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikelen 868 tot en met 870 
De in deze artikelen behandelde onderwerpen zijn aan partijen ter 

regeling overgelaten. 

Artikel 871 eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen: het in het 

slot van het eerste lid bepaalde is vervat in artikel 8.2.2.2. 

Artikel 871 tweede lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 872 eerste lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan het gemene recht overgelaten; 

het in het slot bepaalde is vervat in artikel 8.2.2.2. 

Artikel 872 tweede lid 
Het in dit lid bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 873 
Men zie artikel 8.10.2.56. 

Artikelen 874 en 875 
Deze bepaling zijn vervat in artikel 8.10.2.37 eerste, tweede, vierde en 

vijfde lid. (Zie ook artikel 8.10.2.38). 

Artikel 876 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Men 

zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.10.2.40 tweede lid onder 4 op pagina 1 70 opgemerkte. 
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Artikel 877 
Deze bepaling is vervanger, door artikel 8.10.2.40. 

Artikel 878 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 879 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.10.2.41 tot en met 

8.10.2.44. 

Artikel 880 eerste, tweede, derde en vierde lid 
Het in deze leden bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 880 vijfde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.43 vierde lid. 

Artikel 881 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.1 7. 

Artikel 881 tweede en derde lid 
De mogelijkheid tot het volstaan met het geven van zekerheid is niet 

meer in de wet vastgelegd. 

Artikel 882 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.17. 

Artikel 883 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.42 vierde lid. 

Artikel 884 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.42 zesde lid. 

Artikel 885 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.17 derde lid. 

Artikel 885 tweede en derde lid 
De mogelijkheid tot het volstaan met het geven van zekerheid is niet 

meer in de wet vastgelegd. 

Artikel 886 
Deze bepaling is vervangen door de artikelen 8.10.2.17 en 8.10.2.20. 

Artikel 887 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.5. 

Artikel 888 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 889 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.37 eerste en vijfde lid. 

Artikel 890 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.37 vierde lid. 

Artikel 891 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 892 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 
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Artikel 893 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.40. 

Artikel 894 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.44. 

Artikel 895 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.64. 

Artikel 896 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 897 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.65. 

Artikel 898 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.43 derde lid. 

Artikel 898 tweede lid 
Als zijnde overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikelen 899 en 900 
De regeling der vrachtbetaling is vervat in artikel 8.10.2.56. 

Artikel 901 eerste en tweede lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.10.2.48. 

Artikel 901 derde lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.56 tweede lid 

Artikel 902 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.56 vijfde lid. 

Artikel 903 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 904 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.56 derde lid. 

Artikel 905 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.2.56 vierde lid. 

Artikel 906 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.2.56 eerste lid. 

Artikel 907 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.5.6 eerste lid. 

Artikel 907 tweede lid 
De hier gestelde criteria zijn niet overgenomen. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.2.1.1 onder 5 
op pagina 1 5 opgemerkte. Wat betreft het aangeven van de bestemmings-
plaatsen zie men in artikel 8.10.5.6 tweede lid de toepasselijk verklaring 
van artikel 8.10.2.1. 

Artikel 907 derde lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.5.6 lid 2 jo artikel 8.10.5.3 lid 3. 

Artikelen 908 en 909 
Het in deze artikelen bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Men zie overigens artikel 8.10.2.28 eerste lid en artikel 8.10.5.6 tweede 
lid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 114 



Artikelen 910 en 911 
Deze bepalingen zijn vervangen door de artikelen 8.10.5.4 en 8.10.5.8. 

Men zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij 
artikel 8.10.5.4 onder 1 op pagina 181 opgemerkte. 

Artikel 912 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.5.9. 

Artikel 913 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. Men 

zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.10.5.7 onder 2 op pagina 181 opgemerkte. 

Artikelen 914 tot en met 917 
Men zie artikel 8.10.5.6 tweede lid. Voor het overige is het in deze 

artikelen bepaalde aan partijen ter regeling overgelaten. 

Artikel 918 
Het in dit artikel bepaalde is ter regeling aan partijen overgelaten. 

Artikel 919 eerste en tweede lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.3.1 eerste lid. 

Artikel 919 derde lid 
Het in dit artikel bepaalde volgt uit artikel 8.5.3.1 tweede lid. 

Artikel 920 eerste lid 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.10.3.5. 

Artikel 920 tweede lid 
Het in dit artikel bepaalde volgt uit artikel 8.10.3.17 jo artikel 8.5.3.22. 

Artikel 920 derde lid 
Het in dit artikel bepaalde volgt uit artikel 8.10.3.5 derde lid. 

Artikelen 921 en 921a 
1. Het dwingende recht is aanzienlijk uitgebreid door artikel 8.10.3.1 6. 
2. De in deze artikelen geregelde problematiek van de werking van 

partij bedingen jegens derden is terug te vinden in artikel 8.10.1.1 jis de 
artikelen 8.5.1.2 tot en met 8.5.1.7. 

Artikel 922 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.10.3.11. 

Artikel 922 tweede lid 
Zie de artikelen 8.10.3.6 en 8.10.3.7. 

Artikel 922 derde lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 923 
Deze bepaling, voor zover in werking getreden, is vervat in artikel 

8.10.3.14. 

Artikel 924 eerste lid 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 924 tweede lid 
Deze bepaling is vervallen. Men zie het in de Memorie van Toelichting 

bij de Vaststellingswet bij artikel 8.5.2.4 onder 1 op pagina 83 opgemerkte. 
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Artikelen 925 tot en met 935 
De sleepovereenkomst wordt in de Vaststellingswet niet geregeld. Men 

zie het in de Memorie van toelichting bij de Vaststellingswet bij afdeling 
8.10.4 op pagina 180 en het bij artikel 8.2.1.1 onder 1 op pagina 14 
opgemerkte. 

Artikel 936 eerste lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.1.4. Men zie het in de Memorie 

van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.1.4 onder 1 op 
pagina 129 opgemerkte. 

Artikel 936 tweede lid 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.1.2. 

Artikel 937 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.1.5. 

Artikel 938 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.1.6. 

Artikelen 939 tot en met 940a 
Deze bepalingen zijn vervat in artikel 8.11.1.7. 

Artikel 941 
Deze bepaling is vervallen, daar Boek 8 het begrip van «gebruiker» van 

een binnenschip niet kent. De bepaling omtrent de bezitter te kwader 
trouw kan slechts tot moeilijkheden leiden. 

Artikel 942 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.1.8. 

Artikel 943 
Als overbodig is deze bepaling niet in Boek 8 opgenomen. 

Artikel 944 
Deze bepaling is vervat in de nieuw voorgestelde titel 8.12. 

Artikelen 945 en 946 
Deze bepalingen zijn vervangen door de nieuw voorgestelde artikelen 

634 en 635 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Artikel 947 
Deze bepaling is vervangen door artikel 8.11.1.4 en afdeling 8.12. Men 

zie het in de Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 
8.6.1.4 onder 1 op pagina 129 en bij artikel 8.11.1.4 op pagina 183 
opgemerkte. 

Artikelen 948 en 949 eerste lid 
Deze bepalingen zijn vervangen door artikel 8.11.1.3. Men zie het in de 

Memorie van Toelichting bij de Vaststellingswet bij artikel 8.6.1.3 onder 1 
op pagina 128 opgemerkte. 

Artikel 949 tweede lid 
Deze bepaling is overgenomen in het nieuw voorgestelde artikel 

8.11.1.5 eerste lid. Men zie het in de onderhavige Memorie van Toelichting 
bij artikel 8.6.1.8 opgemerkte. 

Artikel 950 
Deze bepaling is vervat in artikel 8.11.2.1. 
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Artikel 951 
Deze regeling is vervangen door de nieuw voorgestelde afdeling 

8.11.3. 

Artikelen 952 tot en met 954 en artikel 956 
1. Deze bepalingen omtrent verjaringen en verval zijn vervangen door 

de titel 8.18. 
2. De in artikel 954 vastgestelde verjaring valt onder de regelen van het 

gemene recht: er is hier geen reden tot particularisme. 

Artikel 958 
Titels V en VA van het Wetboek van Koophandel worden vervangen 

door de afdelingen 8.5.2 en 8.5.4 van Boek 8. Titel XIII vijfde afdeling van 
het Wetboek van Koophandel wordt vervangen door de de afdelingen 
8.10.2 en 8.10.5 van Boek 8. Artikel 487 was reeds vervallen; de artikelen 
500 en 837 zijn overgeplaatst naar het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering (art. 626) en artikel 827 wordt vervangen door Titel 8.1 8. 

HOOFDSTUK 4. WIJZIGINGEN IN HET WETBOEK VAN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

Artikel 4 
1. Het onderdeel 10 is vervallen bij de wet van 3 juli 1985, Stb. 384, 

welke wet op 1 oktober 1985 in werking is getreden. 
2. Tengevolge van de artikelen 8.3.2.5 zesde lid en 8.8.2.5 zevende lid 

Burgerlijk Wetboek vermeldt het register, waarin een zeeschip of binnen-
schip teboekstaat, steeds een gekozen woonplaats. Het is wenselijk te 
bepalen, dat dagvaardingen en exploiten ten aanzien van de eigenaar, de 
leden der rederij en de boekhouder der rederij aan deze woonplaats 
kunnen worden uitgebracht. 

Dit geldt niet alleen ten aanzien van alle in Boek 8 Burgerlijk Wetboek 
geregelde onderwerpen, doch ook voor alle andere zaken die het schip 
betreffen en elders in de wet geregeld zijn. 

3. Zie het bij artikel 313 opgemerkte. 
4. Het is onwenselijk zoals artikel 313 dit schijnt te doen een exploit 

aan een willekeurige opvarende uitgebracht geldig te doen zijn voor 
iedere andere opvarende. 

5. Met het oog op moeilijkheden, die zouden kunnen ontstaan, 
wanneer in een geschil tussen zeewerkgever en een lid der bemanning de 
kapitein zich geheel schaart aan de zijde van de zeewerkgever, is bepaald 
dat betekening aan de kapitein slechts dan mogelijk is, wanneer de 
schepeling onbereikbaar blijkt. 

Artikel 242, eerste en tweede lid 
1. Daar de rederij uit hoofde van de artikelen 8.3.1.1 en 8.8.1.1 van 

het Burgerlijk Wetboek geen rechtspersoon is, was het noodzakelijk haar 
hier uitdrukkelijk te vermelden. 

2. Veelal zullen de leden ener rederij hun boekhouder willen aanwijzen: 
de voorgestelde wijzigingen openen daartoe de mogelijkheid. Men zie 
artikel 8.3.1.18 derde lid. 

Boek 1 derde titel A (artikelen 298 tot en met 302) 
Deze bij de Wet Overeenkomst Wegvervoer en de Invoeringswet van 

Boek 8 titel 1 en 2 (hoofdstuk 4) ingevoegde titel vervalt en is verwerkt in 
de nieuwe eerste titel van Boek 3 van het onderhavige wetboek te weten: 

art. 298 in artikel 631 
art. 299 in artikel 628 
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art. 300 in artikel 632 
art. 301 in artikel 633 en de slotbepaling van deze wet. 
art. 302 in artikel 642 en de slotbepaling van deze wet. 

Boek 1 vierde titel 
De voorgestelde wijziging is noodzakelijk, nu voorgesteld wordt de 

bepalingen betreffende zeezaken in een afzonderlijke titel (eerste titel van 
het derde boek) onder te brengen. 

Artikel 312 

Naast de artikelen 7 en 289 bestaat er weinig behoefte aan dit artikel. 
Dat het verstek «dadelijk kan worden beslist» voegt ook weinig toe aan de 
artikelen 76 en 77, zodat de ondergetekende van mening is dat artikel 
312 kan vervallen. 

Artikel 313 
Deze bepaling hoort thuis in de bepaling betreffende de plaats waar 

dagvaardingen en exploiten kunnen worden uitgebracht zij is geplaatst in 
artikel 4 onder 11o. 

Artikelen 317 tot en met 320 
De in de artikelen 317 tot en met 320 geregelde materie (afwikkeling 

van de avarij-grosse), is vervat in de artikelen 638 tot en met 641a. 

Artikel 321 

Men zie het bij de artikelen 312 en 313 opgemerkte. 

Artikelen 563 tot en met 584 

Inleidende opmerkingen. 

Bij de Staten-Generaal is aanhangig Wetsvoorstel no.16 593 bevattende 
een geheel nieuwe regeling van executoriaal en conservatoir beslag. In 
dat ontwerp zijn artikelen open gehouden om deze beslagen op schepen 
en luchtvaartuigen te regelen en een dergelijke regeling is ten Departe-
mente van Justitie dan ook reeds in voorbereiding. Het is echter niet 
raadzaam deze artikelen reeds thans in werking te doen treden: het ware 
onjuist voor een korte periode t.a.v. schepen en luchtvaartuigen een van 
het thans nog van kracht zijnde overige beslagrecht zo sterk afwijkende 
regeling in te voeren. Het onderhavige voorstel loopt derhalve niet vooruit 
op wetsvoorstel no. 1 6 593. Het huidige recht geeft met uitzondering 
alleen van artikel 575 geen aanleiding tot grote bezwaren en het ontwerp 
beperkt zich dan ook tot aanpassing aan de feitelijk omstandigheden die 
zich natuurlijk toch sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering hebben gewijzigd. Materieelrechtelijke 
verschillen heeft dit bijna niet ten gevolge. Voor de in artikel 575 aange-
brachte wijziging zie men het bij dat artikel opgemerkte. 

Artikel 562 a 
Nu artikel 8.1.1 Burgerlijk Wetboek schepen in aanbouw niet als 

schepen beschouwt en het wenselijk is deze afdeling, evenals thans 
wordt aangenomen ten aanzien van de huidige artikelen 563 tot en met 
584 (Van Rossem-Cleveringa p. 1217), op dergelijke schepen van 
toepassing te doen zijn, was een uitdrukkelijk dit bepalend artikel noodza-
kelijk. 

Artikel 563 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 563. 
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Artikel 564 
1. Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 564. 
2. Daar in Boek 8 Burgerlijk Wetboek onder «schipper» slechts de 

gezagvoerder van een binnenschip wordt verstaan, was het noodzakelijk 
in het vierde lid de kapitein uitdrukkelijk te noemen. 

Artikel 565 eerste lid 
1. De woonplaatskeuze ter plaatse waar het schip ligt, is tot een dode 

letter geworden: men kiest woonplaats op het gemeentehuis van de 
betreffende plaats. 

2. Voor de vermelding van de kapitein zie het bij artikel 564 onder 2 
opgemerkte. 

3. Het ontworpen artikel houdt rekening met de omstandigheid dat 
beslag op schepen mogelijk is krachtens een titel jegens een ander dan 
de eigenaar. 

4. De algemene omschrijving van sloepen, boten en tuigages is met 
gebruikmaking van het begrip scheepstoebehoren (art. 8.1.1 BW) ietwat 
opgeschoond. 

5. De vermelding van gereedschappen, wapens, krijgsbehoefte en 
levensmiddelen is ten ene male onjuist (Van Rossem-Cleveringa p.1219) 
en is derhalve weggelaten. 

Artikel 565 tweede lid 
In de praktijk wordt veelal geen bewaarder aan boord gesteld, doch 

worden andere maatregelen getroffen (waarschuwing aan de loodsdienst, 
havendienst enz). 

Artikel 566 
Op een enkele aanpassing aan Boek 8 Burgerlijk Wetboek na is dit 

artikel identiek aan het huidige artikel 566. 

Artikel 567 
1. De termijn van drie dagen, waarbinnen het procesverbaal van 

beslaglegging moet worden betekend is wel erg kort. Het ontwerp 
verlengt hem tot acht dagen, welke termijn ook voldoende is indien de 
beslagene binnen het rechtsgebied van een ander gerechtshof woont. 

2. De plaats van aanplakking is, in overeenstemming met o.a. artikel 
569,nader aangegeven. 

3. Men lette erop dat dit geval niet gelijk lijkt aan dat van artikel 505 lid 
1, tweede zin, als voorgesteld in wetsvoorstel no. 1 6 593, nu het beslag 
op schepen blijkens artikel 564 wordt gelegd aan boord van het schip en 
de moeilijkheid waaraan bij artikel 505 moest worden tegemoet gekomen 
(door de beslagene in het geheel niet gekende inschrijvingen van beslagen; 
zie de memorie van toelichting bij dat artikel, p.80), zich niet voordoet. 

Artikel 568 
1. Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 568. Daar het 

niet steeds mogelijk is een niewsblad in het betrokken land te vinden is 
het uitvaardigen van een gebod tot plaatsing in een buitenlands nieuwsblad 
facultatief gemaakt. 

2. Toegevoegd is dat in geval van een in een verdragsregister als 
bedoeld in artikel 8.8.2.2 van het Burgerlijk Wetboek of enig soortgelijk 
buitenlands register teboekstaand binnenschip ook kennisgeving moet 
worden gedaan in het land waar dit register wordt gehouden. 

Artikel 569 
Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 569. Gezien 

moderne constructies van schepen is de mast als plaats van bevestiging 
van biljetten vervangen. Men vergelijke artikel 573. 
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Artikel 570 
1. Deze bepaling stemt grotendeels overeen met het huidige artikel 

570. 
2. Voor de toevoeging van de kapitein zie men het bij artikel 564 onder 

2 opgemerkte. 
3. Nooit is betwijfeld dat ook de schuldenaar moet worden genoemd: 

het leek desalniettemin wenselijk vermelding van zijn naam en woonplaats 
met zoveel woorden te vereisen (Van Rossem-Cleveringa p. 1222). 

4. Voor het overige is de tekst geconformeerd aan die van artikel 565: 
men zie het daar opgemerkte. 

Artikel 571 
1. Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 571. Overeen-

komstig Van Rossem-Cleveringa p. 1223 is «twee dagen» verduidelijkt 
door «binnen twee dagen». 

2. De verwijzing naar het register is aangepast aan Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 572 
Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 572 aangevuld 

met een regeling voor een in een buitenlands register of in geen enkel 
register teboekstaand binnenschip. 

Artikel 573 
De regels betreffende het beslag op roerend goed moeten gelden voor: 
a. kleine, niet teboekstaande zeeschepen. 
Voor de formulering is aansluiting gezocht bij het internationale 

verdrag betreffende de meting van schepen 1969 (Trb. 1970, 122 en 
194; Trb. 1981, 148) 

b. kleine (zie art. 8.8.2.6 tweede lid onder a van het Burgerlijk Wetboek) 
binnenschepen, die noch in een verdragsregister als genoemd in artikel 
8.8.2.2 van het Burgerlijk Wetboek, noch in het binnenschepenregister 
van artikel 8.8.2.4, noch in enig soortgelijk buitenlands register te boek 
staan. 

Artikel 574 
Deze bepaling is ten opzichte van het huidige artikel 574 verduidelijkt. 

Artikel 575 
1. Het huidige artikel 575 levert in de praktijk zeer grote bezwaren op. 

Tussen executie en gerechtelijke rangregeling kunnen jaren verlopen en 
zelfs wanneer zich geen geschillen voordoen moet met maanden worden 
gerekend. Het is echter van belang dat het schip, nadat dit de koopprijs 
heeft opgebracht, weer onmiddellijk voor de zeevaart kan worden 
gebezigd zonder dat de koper het risico loopt van een hernieuwde 
inbeslagneming. 

Het voorgestelde artikel beoogt te bereiken dat het schip, wanneer een 
keer vaststaat dat de koopprijs ter beschikking is, «schoon» kan worden 
opgeleverd. 

Uiteraard zal dit ook de voor het schip bij executie te behalen prijs 
gunstig beïnvloeden, zodat een «schoon» opleveren van het schip zowel 
de geëxecuteerde als de executant ten goede zal komen. 

2. Het was niet noodzakelijk te bepalen dat ook concurrente schuldeisers 
geen verhaal meer op het schip hebben: hun vorderingen zijn niet van 
zaaksgevolg voorzien. 

3. De praktijk leert dat in vele gevallen noch betaling, noch storting in 
de consignatiekas plaats vindt, doch dat wordt volstaan met zekerheids-
stelling namens de koper. Theoretisch blijft het dan onder het huidige 
recht mogelijk dat op een veel later tijdstip wordt betoogd dat, doordat 
niet aan de vereisten van artikel 575 is voldaan, geen zuivering heeft 
plaatsgevonden. Het voorgestelde artikel voorkomt dit hoogst onwenselijke 
gevolg. 
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Artikel 576 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 576. 

Artikel 577 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 577. 

Artikel 578 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 578. 

Artikel 579 
Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 579 doch geeft 

met betrekking tot de over te leggen documenten vereenvoudiging en 
meer duidelijkheid (zie ook Van Rossemdeveringa p. 1228). Tevens is 
de termijn verlengd tot veertien dagen teneinde de hier bedoelde schuld-
eisers meer gelegenheid te geven na te gaan of hun verzet, gezien de 
opbrengst, nog zin heeft. 

Artikel 580 
Deze bepaling stemt overeen met het huidige artikel 580, doch houdt 

rekening met de mogelijkheid, dat aan vorderingen een niet in Boek 8 
vermeld voorrecht toekomt. 

Artikel 581 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 581. 

Artikel 583 
Deze bepaling is identiek aan het huidige artikel 583. 

Artikel 584 
Deze bepaling stemt overeen met artikel 584, doch met het oog op het 

grote belang dat erin is gelegen dat het schip ten spoedigste in de vaart 
komt, is in uitbreiding van het tweede lid van artikel 522 bepaald dat 
hogere voorziening tegen het vonnis van verkoop en toewijzing is uitge-
sloten. 

DERDE BOEK. EERSTE TITEL 

Artikelen 621 tot en met 637 

Inleidende opmerkingen 

Nu het civiele recht met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer 
grotendeels is vervat in Boek 8 komt het de ondergetekende wenselijk 
voor in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een afzonderlijke 
titel (Boek 3, nieuwe eerste titel) te wijden aan de in Boek 8 geregelde 
onderwerpen. Het spreekt vanzelf, dat daarnaast de overige bepalingen 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van kracht blijven, voor 
zover althans niet de bepalingen van deze nieuwe titel als lex specialis 
zijn te beschouwen. 

De bij de Wet Overeenkomst Wegvervoer (Stb. 1982, 670) en bij de 
Invoeringswet Boek 8 B.W., eerste gedeelte, in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ingevoegde en aangevulde derde titel A van Boek 1 
komt te vervallen. 

Deze derde titel A van Boek 1 is thans vervat in deze nieuwe eerste titel 
van Boek 3. 

Artikel 621 
De bepaling wijst als rechter, bevoegd om van de hier bedoelde 

verzoeken kennis te nemen, een steeds gemakkelijk te vinden rechtbank 
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aan : de rederij is slechts mogelijk ten aanzien van een teboekstaand zee-
of binnenschip en bij de teboekstelling wordt steeds woonplaats gekozen. 
Voor de tweede zin van dit artikel zie men de Memorie van Toelichting 
van de Vaststellingswet van Boek 8 (Stb. 1979, 245) bij artikel 8.3.1.11 
onder 4 en bij artikel 8.3.1.14. 

Artikel 622 
De benoeming van deskundigen kan aan de president der rechtbank 

worden overgelaten. 

Artikel 623 
Het artikel is gedeeltelijk een weergave van artikel 332 W.v.K. Mocht 

de rederij tussen het ontstaan der vordering en het beslag zijn ontbonden, 
dan is er geen «gemeenschappelijk vermogen» meer en kan dus geen 
verhaal op het schip worden gezocht. Ware dit wel het geval, dan zou aan 
de vordering als het ware een «droit de suite« worden toegekend. Het 
artikel bepaalt tevens uitdrukkelijk, dat een veroordeling der rederij ook 
tegen ieder lid daarvan, doch slechts voor zijn deel, ten uitvoer kan 
worden gelegd. Dit lag niet in de bedoeling van de vroegere wetgever 9 
(Bijl.Hand. II, 1919-1920, 448 no 3 bij art. 332; Cleveringa p.236; 
Molengraaff, Leidraad p. 1056; Rb. Rotterdam 9 december 1964, S 1965 
no. 16.), doch verdient de voorkeur boven de omslachtige weg, die de 
crediteur zonder een dergelijke bepaling moet volgen : executoir-verklaring 
van het tegen de rederij gewezen vonnis t.a.v. ieder der leden daarvan. 
Voorkomen moet worden, dat zij die lid zijn van de rederij, zich aan hun 
persoonlijke aansprakelijkheid voor een aangegane schuld ontdoen door 
uit de rederij uit te treden. 

Artikel 624 
1. Naast de rechter van de gekozen woonplaats zij ook die van de 

plaats waar het register wordt gehouden bevoegd : in de praktijk immers 
zal veelal een notaris of raadsman in die plaats als zijnde terzake meer 
deskundig, in de arm worden genomen om voor de nodige documenten 
te zorgen. 

2. Men vergelijke de artikelen 316, 317 en 752 Wetboek van Koophan-
del. 

Artikel 625 
Het ligt voor de hand de rechter van de bij de teboekstelling gekozen 

woonplaats in zaken van scheepshuurkoop van teboekstaande binnensche-
pen bevoegd te verklaren. 

Artikel 626 
Het artikel stemt met enige voor zichzelf sprekende aanvullingen 

overeen met de artikelen 500 en 837 van het Wetboek van Koophandel 
en sluit in zijn terminologie aan bij artikel 3.4.2.3a. 

Artikel 627 
De bepaling komt in die gevallen waarin het cognossement in bewaring 

wordt gegeven ter plaatse waar de goederen worden afgeleverd overeen 
met de artikelen 51 5 en 850 Wetboek van Koophandel. Is dit niet het 
geval dan ligt het voor de hand de rechter van de plaats van inbewaring-
geving aan een derde bevoegd te achten, daar deze de daar heersende 
plaatselijke omstandigheden het beste kan beoordelen. 

Artikel 628 
1. Geschillen omtrent de opslag in geval dat de vervoerder de vervoerde 

zaken niet kan afleveren, kunnen het best worden beslist door de rechter 
van de plaats, waar deze zich bevinden. 
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2. Daar de mogelijkheid bestaat dat de zaken, die de vervoerder wenst 
op te slaan, nog niet vervoerd zijn, spreekt het voorgestelde artikel van 
«ten vervoer ontvangen» zaken. 

3. Waar hier zeer grote bedragen op het spel kunnen staan en partijen 
sterk van mening kunnen verschillen is aan een bevoegdheid van de 
president der rechtbank de voorkeur te geven boven die van de kanton-
rechter als voorzien in artikel 18 Wet Luchtvervoer. 

Artikel 629 
1. Het komt herhaaldelijk voor dat een ontvanger en dan vooral een 

derde cognossementhouder zich geconfronteerd ziet met zg. jurisdictie-
clausules, die hem verwijzen naar een dikwijls moeilijk te bereiken rechter 
in een land waar noch de schadeomvang noch de schadeoorzaak werd 
vastgesteld en waar veelal onzekerheid heerst over de toe te passen 
rechtsregels. Bovendien wordt deze plaats herhaaldelijk op zeer onduide-
lijke en dubbelzinnige wijze vermeld (Wildeboer, Recht door zee p.213 en 
Beursbengel 1984 p.85). De voorgestelde bepaling stelt aan dit misbruik 
paal en perk door te bepalen dat dergelijke clausules slechts gelding 
zullen hebben indien competent wordt geacht een duidelijk aangewezen 
rechter in hetzij het land van de vervoerder, hetzij het land van de 
ontvanger. 

2. De bepaling geldt uitsluitend tussen vervoerder en derde, niet 
tussen vervoerder en afzender. Het misbruik doet zich immers voornamelijk 
voor ten opzichte van deze derden, die niet de minste mogelijkheid 
hebben de bedoelde jurisprudentieclausules te weigeren. Vervrachter en 
bevrachter zijn gelijkwaardige partijen die niet de rigoreuze bescherming 
die in het onderhavige artikel is gelegen van node hebben en ook in het 
relatief zeldzame geval dat een cognossement niet verhandeld wordt, 
bestaat geen behoefte aan deze bepaling. Het belang dat een vervoerder 
erbij heeft, dat hij zijn afzender kan aanspreken in het land waar deze is 
gevestigd en allicht zijn activa heeft, prevaleert. 

3. Met het oog op de mogelijkheid, dat de vervoerder in het geheel 
geen zaken aflevert en er derhalve geen «ontvanger» is, bepaalt het 
ontworpen artikel met zoveel woorden, dat de eiser terzake van niet-afle-
vering als «ontvanger» is aan te merken. 

Artikel 630 
Met deze bepaling wordt voorzien in een leemte in de wetgeving. Men zie 
Hof Arnhem, 20 januari 1981, N.J. 1983 no. 186 en Hof 's Hertogenbosch 
16 augustus 1983 N.J. 1984, no.714. 

Artikel 63 7 
1. De artikelen 493 lid 3, 494 e.v. van het Wetboek van Koophandel 

spreken slechts over de beslechting van geschillen, over het bedrag of de 
aard der te stellen zekerheid of over het bedrag waartoe deze in stand 
moet worden gehouden. Het ontworpen artikel is ruimer. 

Naast de hier bedoelde beslissing heeft de president steeds de moge-
lijkheid in kort geding nadere maatregelen te doen treffen. 

2. Het artikel wijst de president van de rechtbank aan als bevoegde 
rechter. De bedragen, die op het spel staan, kunnen zowel in de zeevaart 
als in de binnenvaart zeer groot zijn en de president zal beter dan de 
kantonrechter bekend zijn met de eisen die aan een afdoende zekerheid 
moeten worden gesteld. Gezien de huidige verkeersmiddelen levert zijn 
bevoegdheid ook bij aflevering in plaatsen, waar geen rechtbank is 
gevestigd, geen bezwaar op. 

3. Daar het mogelijk is, dat de zekerheid moet worden gesteld als de 
aflevering nog niet geheel beëindigd is, vermeldt het ontworpen artikel 
naast de plaats der aflevering ook de plaats waar aflevering volgens de 
overeenkomst moet plaats vinden, maar nog niet plaatsvond. Deze 
behoeft niet steeds de als zodanig in de vervoersovereenkomst vermelde 
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te zijn. Artikel 8.5.2.46, artikel 8.10.2.48, artikel 8.13.2.34 Burgerlijk 
Wetboek of enig beding in der partijen overeenkomst immers kan ertoe 
leiden, dat aflevering op een andere plaats geschiedt of moet geschieden. 

4. In tegenstelling tot de huidige met de onderhavige bepaling corres-
ponderende artikelen van zee- en binnenvaart (artt. 493 en 833 W.v.K.) 
behelst het voorgestelde artikel geen bepalingen omtrent de wijze van 
oproep enz. De artikelen 429d v. (men zie de slotbepaling van deze wet) 
en het Besluit oproepingen en mededelingen verzoekschriftprocedure van 
24 oktober 1969 (Stb. 470) laten hier voldoende vrijheid om de vereiste 
spoed en eenvoud te betrachten. 

Artikel 632 
1. Men vergelijke artikel 496 en artikel 836 Wetboek van Koophandel. 

Het belang van de in de binnenvaart vervoerde goederen verschilt niet 
van dat van een over zee vervoerde lading: er is dus geen reden niet in 
beide gevallen de president der rechtbank competent te achten. 

2.Men zie het bij artikel 628 en 631 onder 2 opgemerkte. 

Artikel 633 
Men vergelijke de artikelen 483, 489, 490, 825, 829 en 830 Wetboek 

van Koophandel en zie het bij artikel 632 opgemerkte. 

Artikel 634 
Dit artikel is gelijk aan het huidige artikel 542. 

Artikelen 635 en 637 
Het is mogelijk, dat de eiser één vordering terzake van én aanvaring én 

hulpverlening wenst in te stellen, doch dat op grond van deze artikelen 
verschillende rechters bevoegd zijn. In dat geval heeft hij de keuze tussen 
alle in de artikelen 635 en 637 genoemde rechters. 

Artikel 635 
Het artikel is een weergave van de artikelen 543 en 946. 

Artikel 636 
Dit artikel stemt met enige voor zichzelf sprekende aanvullingen 

overeen met het huidige artikel 566 van het Wetboek van Koophandel en 
sluit in zijn terminologie aan bij artikel 3.4.2.3a. 

Artikel 637 
1. Het artikel is een weergave van art. 569 Wetboek van Koophandel, 

doch beperkt zich niet tot vorderingen terzake van hulploon, daar uit de 
hulpverlening ook andere vorderingen kunnen voortkomen. 

2. De verwijzing naar artikel 543 Wetboek van Koophandel is vervangen 
door een herhaling van de inhoud van dat artikel. 

Artikelen 638 tot en met 642 

Inleidende opmerkingen 

De huidige artikelen 31 7 tot en met 320 geven een wel zeer onvolledige 
en in de praktijk bijna niet toe te passen regeling van de in geval van 
avarij-grosse te volgen procedure. Zij worden dan ook uiterst zelden en 
dan nog slechts gedeeltelijk toegepast: de door een dispacheur opgestelde 
dispache wordt bijna steeds in der minne en geheel los van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering afgewikkeld. Voor de zeldzame gevallen 
dat geschillen rijzen over deze afwikkeling of over de daaraan voorafgaande 
benoeming van de dispacheur geeft het ontwerp een meer bij de praktijk 
aansluitende regeling. Men verhele zich echter niet dat ook deze regeling 
op moeilijkheden kan stuiten, indien bijvoorbeeld enige duizenden over de 
gehele wereld verspreid zijnde ontvangers en hun assuradeuren bij de 
avarij-grosse zijn betrokken. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 124 



Artikel 638 eerste lid 
1 .In de praktijk neemt meestal een agent van de eigenaar of van de 

rompbevrachter de taak een dispacheur aan te wijzen op zich en het 
onderhavige artikel volgt deze praktijk. 

2. Men vergelijke Regel XV der Rijnregelen IVR. 
3. Het voorgestelde artikel geeft geen nadere omschrijving van het 

einde van de onderneming. Dit begrip zal moeten worden uitgelegd aan 
de hand van de interpretatie die wordt gegeven aan de Regels G en XVII 
der York-Antwerp Rules en Regel VII der Rijnregelen IVR. 

4. In Nederland wordt de aanwijzing van de dispacheur in zeezaken 
veelal neergelegd in de zogenaamde «Lloyd's Average Bond». 

5. Het artikel noemt als termijn, waarbinnen een dispacheur is aan te 
wijzen, niet een bepaald aantal dagen, doch slechts een «redelijke 
termijn». Het is immers mogelijk dat eerst na een later plaats hebbend 
onderzoek van het schip of na expertise van de lading blijkt dat avarij-grosse 
is ontstaan. 

6. Wanneer uitsluitend ladingbelanghebbenden een vordering in 
avarij-grosse zullen hebben is deze bepaling te zien als een nadere 
uitwerking van artikel 8.4.2.1 6. 

Artikel 638 tweede lid 
1. Wanneer de eigenaar of rompbevrachter verzuimt een dispacheur 

aan te wijzen of zich bij die aanwijzing niet heeft gehouden aan het derde 
lid van het onderhavige artikel, heeft iedere belanghebbende de bevoegd-
heid de rechter te verzoeken de dispacheur aan te wijzen. 

2. De rechter zal aan een dergelijk verzoek niet kunnen voldoen, 
wanneer de «redelijke termijn» van het eerste lid nog niet is verstreken en 
een daar genoemde partij zich hierop beroept. 

3. Het staat partijen vrij een andere instantie ter benoeming van de 
dispacheur aan te wijzen. 

Artikel 639 
Dit artikel komt overeen met Regel XIV der Rijnregelen IVR. Teneinde 

deze tekst zo nauwkeurig mogelijk te volgen is niet uitdrukkelijk en 
overbodig bepaald, dat de dispacheur eerst na het verloop van een 
redelijke termijn tot toepassing van dit artikel mag overgaan. 

Artikel 640 
1. Zoals opgemerkt in de Inleidende Opmerkingen komt het vrij weinig 

voor dat een dispache niet in minnelijk overleg tussen partijen wordt 
afgewikkeld. Dreigt zich dit echter voor te doen wat de dispacheur tijdens 
het opstellen van de dispache meestal reeds ter kennis wordt gebracht 
dan kan deze een verzoekschriftprocedure tot gerechtelijke vaststelling 
van de dispache op gang brengen. 

2. De toepassing van het avarij-grosse-recht is zeer specialistisch; het 
leek de ondergetekende derhalve juist de zeldzame gevallen, die zich 
zullen voordoen, op één rechtbank te concentreren. Het staat partijen 
echter vrij omtrent een andere rechter of omtrent scheidslieden over te 
komen. 

3. Het verzoek tot homologatie zal worden behandeld als voorgeschre-
ven in de artikelen 429d tot en met 429m. 

4. De homologatie is niet verplicht: de dispacheur kan met depot 
volstaan. In de meeste gevallen zal hij echter zelfs hier niet toe overgaan 
en volstaan met de dispache of een uittreksel hiervan aan partijen mede 
te delen. 

Artikel 64 7 
1. Wanneer partijen niet tot onderhandse afwikkeling kunnen komen, is 

gerechtelijke afwikkeling van een dispache slechts mogelijk door een tot 
homologatie voerende verzoeksprocedure. Gezien het veelal grote aantal 
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bij een avarij-grosse betrokkenen is een dagvaardingsprocedure niet wel 
mogelijk. 

2. Het verzoek tot homologatie kan van ieder der partijen uitgaan. De 
crediteuren in avarij-grosse hebben er belang bij, dat de bijdragen 
worden gend. De debiteuren zullen de door hen eventueel gestelde 
zekerheid afgewikkeld wensen te zien. 

3. In de homologatieprocedure kan ieder verweer tegen de dispache 
ter sprake komen: de aanwezigheid van avarij-grosse kan worden betwist, 
bezwaar kan worden gemaakt tegen de berekening der vergoedingen, 
tegen de vaststelling der dragende waarden enz. 

4. Het verzoek tot homologatie van de dispache is mogelijk ook indien 
deze niet ter griffie van de rechtbank is gedeponeerd, doch de dispacheur 
heeft volstaan met de dispache of een uittreksel daarvan aan belangheb-
benden toe te zenden. In dit geval is de verzoeker echter gehouden aan 
de rechter een exemplaar van een hem toegezonden dispache te doen 
toekomen. Ontving hij slechts een uittreksel, dan legt hij dit aan de 
rechter over, die dan aan de dispacheur overlegging van de dispache zelf 
zal vragen. 

Artikel 641a 
leder der belanghebbenden zal er belang bij hebben, dat de avarij-grosse 

verhouding wordt afgewikkeld, ook zij die zich met de opgestelde 
dispache niet kunnen verenigen. Artikel 641 opent hun, die het wel met 
de dispache eens zijn, de mogelijkheid de afwikkeling daarvan af te 
dwingen; het onderhavige artikel opent deze mogelijkheid aan hen die het 
niet met de dispache eens zijn. 

Artikel 641b eerste lid 
Van de rechter is niet te verwachten dat hij over de kennis beschikt de 

dispache te herzien. Deze taak behoort derhalve op de terzake deskundige 
dispacheur te rusten. 

Beslist de rechter dat zich in het geheel geen geval van avarij-grosse 
heeft voorgedaan, dan moet de dispacheur zijn dispache intrekken. Het 
ware echter onjuist hem in dit geval zijn recht op honorarium en vergoeding 
van onkosten te ontzeggen. Behoudens het geval dat hij zijn plicht naar 
het oordeel van de rechter veronachtzaamde behoort derhalve de 
dispache wat betreft honorarium en kosten te worden gehomologeerd. 

Artikel 641b tweede lid en artikel 641c 
De behandeling van een verzoekschrift tot betwisting van een dispache 

kan, vooral wanneer daarbij een groot aantal belanghebbenden is 
betrokken, zeer lang duren en daardoor hun, die de inmiddels niet af te 
rekenen dispache niet betwistten, grote schade veroorzaken (renteverlies, 
gederfde inkomsten uit terzake gestorte depositi, enz.). Het is billijk, dat 
deze schade ten laste komt van hen wier betwisting door de rechter 
onjuist wordt geacht. 

Artikel 64 ld 
Men vergelijke artikel 159 der Faillissementswet. 

Artikel 642 
De beslissingen die de president ener arrondissementsrechtbank 

geroepen is te nemen hebben steeds of een spoedeisend karakter 
(navigare necesse est) of zijn van zodanig gering belang, dat het in het 
belang van partijen is geen hogere voorziening tegen deze beschikkingen 
toe te laten. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 979, nr. 3 126 



DERDE BOEK. VIERDE TITEL 

Artikel 72 7 
Het artikel is in overeenstemming gebracht met de corresponderende 

artikelen van Boek 8 B.W. 

Artikel 726 vierde lid 
De voorgestelde wijziging strekt ter vermijding van het misverstand dat 

de onderhavige bepaling mede zou gelden ten aanzien van een schip dat 
wel is teboekgesteld doch waarvan later de teboekstelling is doorgehaald. 

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN IN HET WETBOEK VAN STRAF 
RECHT 

Artikel 51 derde lid 
Nu artikel 8.3.1.1. van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat 

de rederij geen rechtspersoon is, is het gewenst haar hier, evenals zulks 
is geschied ten aanzien van de vennootschappen zonder rechtspersoon-
lijkheid, uitdrukkelijk te noemen. Men zie ook de voorgestelde wijziging in 
de artikelen 528 en 530 van het Wetboek van Strafvordering. 

Artikel 85 vierde lid 
Uit artikel 8.1.1 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een 

schip in aanbouw niet als schip is aan te merken. Het Wetboek van 
Strafrecht bezigt naast schip veelal de term «vaartuig» en het is derhalve 
noodzakelijk vast te leggen dat ook hier het vaartuig in aanbouw niet in 
deze term is te begrijpen. Teneinde a contrario redeneringen uit te sluiten 
is hetzelfde eveneens voor het schip geschied. 

Artikel 328 
1. Het begrip «lading» komt in Boek 8 Burgerlijk Wetboek slechts voor 

in op verdragen gebaseerde artikelen. Het komt wenselijk voor het te 
vervangen door de ruimere term «zaken aan boord». Het in het onderhavige 
artikel bepaalde moet immers gelden ten aanzien van zaken die anders 
dan op grond van een vervoerovereenkomst aan boord zijn. 

2. De terminologie is aangepast aan Boek 8 Burgerlijk Wetboek, 
bijvoorbeeld artikel 8.5.2.54. 

Artikel 3 89 ter 
De artikelen van het Wetboek van Koophandel zijn vervangen door de 

corresponderende artikelen van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikelen 390, 402, 405 en 408 
Men zie het bij artikel 328 onder 1 opgemerkte. 

Artikel 414 
Deze strafbepaling steunt naast artikel 8 van het Zeeaanvaringsverdrag 

(Trb. 1953, 124) op artikel 11 van het Hulpverleningsverdrag (Trb. 
1953,125) waarbij de beperking, dat het schip bij een aanvaring betrokken 
moet zijn geweest, niet voorkomt. Ook de gehandhaafde artikelen 358a 
en 785 van het Wetboek van Koophandel laten de mogelijkheid open, dat 
geen aanvaring plaats vond. 

Artikel 447 a 
Onder ten eerste zijn de artikelen van het Wetboek van Koophandel 

vervangen door de corresponderende artikelen van Boek 8 B.W. Onder 
ten tweede is het brandmerk toegevoegd, in overeenstemming met artikel 
34 van de Maatregel Schepen, zoals deze is gewijzigd naar aanleiding 
van de wetten van 3 juli 1974 (Stb.388) en van 14 mei 1980 (Stb. 233). 
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Artikel 471 
Men zie de in Hoofdstuk 3 van deze Invoeringswet voorgestelde nieuwe 

tekst van artikel 350 Wetboek van Koophandel, waarbij de term «reeder» 
is vervangen door de eigenaar en de rompbevrachter. 

Artikel 475 
Men zie de in Hoofdstuk 3 van deze Invoeringswet nieuw voorgestelde 

tekst van de artikelen 451 e en 452u Wetboek van Koophandel in welke 
artikelen de term «reeder» is vervangen door «zeewerkgever», dan wel 
de eigenaar of de rompbevrachter. Daar de zeewerkgever hetzij de 
eigenaar, hetzij de rompbevrachter is, was het voldoende hier deze beide 
personen te noemen. 

Artikel 476 
1. Men zie de in Hoofdstuk 3 van deze Invoeringswet nieuw voorgestelde 

tekst van artikel 406 Wetboek van Koophandel waarbij de term «reeder» 
steeds is vervangen door «zeewerkgever», waaronder wordt verstaan de 
eigenaar of de rompbevrachter van het schip. 

2. Men zie ook artikel 452s van het Wetboek van Koophandel. 

Artikelen 477 en 478 
Nu de artikelen 517c en 533b van het Wetboek van Koophandel 

vervallen, kunnen deze artikelen niet worden gehandhaafd. 

HOOFDSTUK 6. WIJZIGINGEN IN HET WETBOEK VAN STRAF 
VORDERING 

Artikel 4 
Het is mogelijk dat een binnenschip in een Nederlands register teboek-

staat, terwijl noch de eigenaar in Nederland woont, noch de zetel van het 
bedrijf in Nederland is gevestigd (zie art. 8.8.2.5 lid 1 onder a). Het lijkt 
de ondergetekende daarom juist de plaats van teboekstelling toe te 
voegen in dit artikel. 

Artikelen 528 en 530 
Aangezien in de artikelen 8.3.1.1 tweede lid en 8.8.1.1 tweede lid 

wordt bepaald dat de rederij geen rechtspersoon is, is de rederij hier 
toegevoegd. Men zie ook het gewijzigde artikel 51 derde lid van het 
Wetboek van Strafrecht. 
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Bijlage I Het luchtkussenvoertuig en Boek 8 N.B.W. 

TITEL 1 

Artikel 8.1.2 
Het luchtkussenvoertuig kan teboekstaan in het in artikel 8.3.2.4 

genoemde register; is dit het geval dan is het als zeeschip aan te merken. 
Staat het niet te boek dan is uit zijn constructie af te leiden of het al dan 
niet als zeeschip moet worden gezien. 

Artikel 8.1.3 
Zie het bij artikel 8.1.2 opgemerkte. 

Artikel 8.1.9 
Er is geen bezwaar tegen de eigenaar van een luchtkussenvoertuig als 

«reder» te betitelen. 

TITEL 2 

Deze titel bevat geen in het bijzonder op een schip toepasselijke 
bepalingen. Het is derhalve irrelevant of het luchtkussenvoertuig al dan 
niet als schip wordt aangemerkt. 

TITEL 3 

AFDELING 8.3.1 Het is wenselijk de rederij van een luchtkussenvoertuig 
mogelijk te doen zijn 

AFDELING 8.3.2 
1. Gezien de hoge waarde van het luchtkussenvoertuig is het slechts 

als een verbetering te zien, dat het als registergoed wordt beschouwd. 
Het vestigen van zakelijke rechten wordt daardoor mogelijk. 

2. Het vereiste voor teboekstelling dat het luchtkussenvoertuig de 
Nederlandse nationaliteit heeft levert geen bezwaar op. Het in hoofdstuk 
3 van de onderhavige Invoeringswet nieuw voorgestelde artikel 309 van 
het Wetboek van Koophandel bepaalt, dat de begripsomschrijvingen, 
zoals die in boek 8 voorkomen, ook gelden voor die bepalingen, die in dat 
wetboek voorlopig blijven gehandhaafd. Daardoor wordt bereikt, dat het 
luchtkussenvoertuig ook voor die bepalingen als schip wordt aangemerkt. 
Of het luchtkussenvoertuig de Nederlandse nationaliteit heeft is derhalve 
aan de hand van artikel 311 van het Wetboek van Koophandel vast te 
stellen. 

3. De aandacht moge er op worden gevestigd, dat volgens artikel 
8.3.2.6 slechts bij verlies van het drijfvermogen het luchtkussenvoertuig 
moet worden uitgeschreven, niet wanneer de mogelijkheid tot het zich 
verheffen wegvalt. 

AFDELINGEN 8.3.3, 8.3.4 EN 8.3.5 Er is geen reden het luchtkussen-
voertuig niet als schip aan te merken 

TITEL 4 

De positie van de gezagvoerder van een luchtkussenvoertuig is niet 
zodanig dat zij een van titel 4 afwijkende civiel-rechtelijke regeling van 
node heeft. 
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TITEL 5 

AFDELING 8.5.1. 
1. De figuur van rompbevrachter kan zich ook bij de exploitatie van een 

luchtkussenvoertuig zeer wel voordoen en het is ook dan wenselijk de 
reder met hem aansprakelijk te doen zijn. 

2. De gevolgen van het instellen van buitencontractuele rechtsvorder-
ingen behoren bij de exploitatie van een luchtkussenvoertuig op dezelfde 
voet te gelden als bij scheepsexploitatie. 

AFDELING 8.5.2 
Noch het bijzondere karakter van het luchtkussenvoertuig 
noch de wijze waarop daarmee goederen worden vervoerd brengt 

mede dat bepalingen nopens goederenvervoer over zee per schip daarop 
niet van toepassing zouden kunnen zijn, noch dat er meer bepalingen dan 
in deze afdeling gegeven van node zijn. 

AFDELING 8.5.3 
1. Het zeeën binnenvaartrecht zijn gebaseerd op de gedachte dat de 

vervoerder slechts aansprakelijk is voor aan de reiziger overkomen 
nadeel, wanneer dit te wijten is aan zijn schuld; het wegvervoersrecht 
(art.68 WOW; art. 8.13.3.7) gaat er van uit, dat de vervoerder slechts van 
aansprakelijkheid is bevrijd, indien hij bewijst schuldeloos te zijn (art. 69 
WOW; art. 8.13.3.8). Zoals opgemerkt in de memorie van toelichting bij 
artikel 8.5.3.5 eerste lid is dit verschil gebaseerd op de zoveel grotere 
bewegingsvrijheid die de zeeof binnenvaartreiziger ten opzichte van 
andere reizigers heeft. Deze vrijheid kent de reiziger per luchtkussenvoer-
tuig niet, zodat het onjuist ware de aansprakelijkheid van zijn vervoerder 
te verzachten. Het ontwerp verklaart derhalve met zoveel woorden de 
afdelingen 8.5.3 en 8.10.3 niet van toepassing op het vervoer per 
luchtkussenvoertuig. Bij de invoering van het luchtrecht zal worden 
overwogen in hoeverre dit op dit vervoer van toepassing kan zijn. Thans 
kan worden volstaan met de regeling vervat in de afdelingen 8.2.4 en 
8.2.4A. 

2. Doordat afdeling 8.5.3 niet van toepassing is op het vervoeren van 
personen per luchtkussenvoertuig en afdeling 8.2.4 geen bepalingen 
omtrent het vervoer van passagiersbagage bevat wordt dergelijk bagage-
vervoer per luchtkussenvoertuig beheerst door afdeling 8.2.4A of 
afdeling 8.2.1. Bezwaar levert dit niet op. 

AFDELING 8.5.4 
De hier bedoelde bijzondere overeenkomsten kunnen ook ten aanzien 

van luchtkussenvoertuigen worden gesloten. 

TITEL 6 

1. Noch het bijzondere karakter van het luchtkussenvoertuig noch de 
wijze waarop dit zich op zee gedraagt brengt mee dat de hier met 
betrekking tot scheepsongevallen gegeven regeling hetzij van toepassing 
moet worden uitgesloten, hetzij moet worden uitgebreid. 

2. In afwachting van een wettelijke regeling van de aan-
sprakelijkheid voor schade op de grond door een luchtvaartuig teweeg-

gebracht is te volstaan met artikel 8.6.1.8.8 

TITEL 7 

Voor het niet van toepassing zijn van deze titel op het luchtkussenvoertuig 
zie men artikel 8.7.1 vierde lid. 
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TITEL 8 

Men zie het bij titel 3 opgemerkte. 

TITEL 9 

Men zie het bij titel 4 opgemerkte. 

TITEL 10 

Men zie het bij titel 5 opgemerkte. 

TITEL 11 

Men zie het bij titel 6 opgemerkte. 

TITEL 12 

Voor het niet van toepassing zijn van deze titel op het luchtkussenvoertuig 
zie men artikel 8.12.1 derde lid. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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