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De vaste Commissie voor Justitie', belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar voorlopige 
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. 

Algemeen 

Kennisname en bestudering van het diverse hoofdstukken bevattende 
voorstel van wet door de commissie hebben geresulteerd in de navol-
gende vragen en opmerkingen. Deels hebben deze betrekking op reeds 
eerder vastgestelde bepalingen, deels op thans voorgestelde, al dan niet 
gewijzigde, bepalingen. 

Hoofdstuk 1, artikel I 

- Ad artikel 8.3.2.8 

' Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen 
(PvdA), Kosto (PvdA), voorzitter. Roethof 
(PvdA), K G de Vries (PvdA), De Kwaadste-
niet (CDA), Stemerdink (PvdA), Gualthérie 
van Weezel (CDA), Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD), Van der Burg (CDA), Schutte 
(GPV), Krajenbrink (CDA), Korthals (WD) , 
Wiebenga (VVD), Laning-Boersema (CDA), 
Dijkstal (VVD), Vermeend (PvdA), Kohn-
stamm (D66), ondervoorzitter, Wolffensper-
ger (D66), Swildens-Rozendaal (PvdA), 
Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Van de 
Camp (CDA) en Bieshuevel (CDA). 
Plv. leden: Ter Veld (PvdA), Jabaaij (PvdA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Lankhorst (PPR), 
Koetje (CDA), Van Traa (PvdA), Borgman 
(CDA), Hermans (VVD), De Hoop Scheffer 
(CDA), J T. van den Berg (SGP), Vreugdenhil 
(CDA), De Grave (VVD), Te Veldhuis (VVD), 
Kraaijeveld Wouters (CDA), Van Es (PSP), 
Alders (PvdA), Eisma (D66), Groenman 
(D66), Doelman-Pel (CDA), Van Muiden 
(CDA) en Leerling (RPF). 

Genoemd artikel laat pandrecht toe op boekbare maar niet teboekge-
stelde schepen en wijkt daarmee af van de op de opvatting-Van Molen-
graaff gebaseerde beslissing van de Hoge Raad van 22 juni 1984, 
Nederlandse Jurisprudentie 1984, 651. Onderhavige bepaling laat zich 
evenwel niet uit over de in voornoemd arrest besliste vraag omtrent de 
fiducia op schepen. 

De commissie vraagt zich daarbij af of het niet wenselijk ware - ervan 
uitgaande dat Boek 8 vóór Boek 3 zal worden ingevoerd - met zoveel 
woorden de fiducia uit te sluiten; vergelijk A. Korthals Altes, Kwartaalbe 
richt Nieuw BW 1985/1, blz. 40. 

- Ad artikel 8.3.3.8a 

Uit de naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 25 juni 
1976, NJ 1978, 268 over de vraag naar de reikwijdte van het huidige 
artikel 318q Wetboek van Koophandel gevolgde gedachtenwisseling 
tussen de Bijzondere Commissie voor de herziening van het Burgerlijk 
Wetboek en de minister (Eindverslag 14 049, nr. 2, zitting Eerste Kamer 
1978/1979) blijkt dat de minister zich op het standpunt stelt dat de 
thans voorgestelde regeling geen wijziging behelst van het huidige recht. 
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De commissie constateert evenwel dat een vordering, als waarvan in 
voornoemde procedure sprake was, krachtens artikel 8.3.3.8A weliswaar 
op een schip in aanbouw verhaalbaar is, maar eveneens dat deze 
vordering in rang lager staat dan de vorderingen in artikel 8.3.3.8 
genoemd, hetgeen naar de mening van de commissie een niet gemoti-
veerde wijziging zou betekenen van het huidige recht; vergelijk nog A. G. 
J. Piccardt, Zee- en binnenvaartrecht voor het notariaat, blz. 57. 

- Ad artikel 8.4.2.20 

Heeft de minister kennis genomen van het indringende en gemoti-
veerde betoog van B. Wachter (Gratia Commercii, blz. 421 e.v.), welk 
betoog strekt tot schrapping van artikel 8.4.2.20? 

Zo ja, om welke reden is de minister van de wenselijkheid van de 
conclusie van het betoog niet overtuigd? 

- Ad artikel 8.5.1.1 

De commissie heeft kennis genomen van de wijziging van het in de 
Vaststellingswet aanvaarde stelsel van redersaansprakelijkheid, welke 
wijziging - kort gezegd - tot doel heeft de reder niet persoonlijk aanspra-
kelijk te stellen voor door de bevrachter aangegane verbintenissen. De 
commissie vraagt zich af of tussen het aanvankelijk en thans voorge-
stelde systeem niet een te sterke caesuur wordt aangebracht. In het zeer 
veelvuldig voorkomende geval dat de kapitein het cognossement tekent 
(vergelijk artikel 8.5.2.7) wordt immers ingevolge artikel 8.5.2.49, 
tweede lid, derde zin, de reder op gelijke voet als de bevrachter aanspra-
kelijk gesteld, mits het schip niet in rompbevrachting is uitgegeven; 
vergelijk nog artikel 8.3.3.8, eerste lid onder a. 

- Ad artikel 8.5.2.49, derde lid 

Het is de commissie niet ontgaan dat in de literatuur en rechtspraak 
steeds sterkere weerzin tegen de effecten van de zogeheten identity-of-
carrier-clausule bestaat, vergelijk Advocaat-Generaal Haak in diens 
conclusie voorafgaande aan het arrest van de Hoge Raad van 30 
november 1979, Nederlandse Jurisprudentie 1980, 340. 

Anders dan op grond van de memorie van toelichting op de Vaststel-
lingswet (blz. 114) in samenhang met de Toelichting op de Groene 
Boeken (blz. 1327) gevoeglijk kan worden aangenomen dat het met de 
geldigheid van de i.o.c. clausule onder het nieuwe recht zou zijn gedaan, 
wordt in het thans voorgestelde artikel 8.5.2.49, derde lid, naar de 
mening van de commissie op zijn minst de indruk gewekt dat de 
i.o.c.-clausule weer «herleeft». De commissie zou van de minister willen 
vernemen of deze indruk juist is en inderdaad een materiële wijziging ten 
opzichte van het regime in de Vaststellingswet teweeg brengt. 

- Ad artikel 8.5.3.5 

Naar aanleiding van een in het advies van de Raad van State d.d. 19 
januari 1987 voorkomende constatering van een aanvankelijk in de 
memorie van toelichting gesignaleerde onduidelijkheid ten aanzien van 
medeschuld van een derde, welke onduidelijkheid een niet op te lossen 
vraag van verdragsinterpretatie zou zijn, heeft de minister alsnog de 
knoop doorgehakt en gekozen voor een oplossing welke overeenstemt 
met het personenvervoer over de weg en spoorwegen. 

De vraag die bij de commissie naar aanleiding van deze ingeslagen 
weg is gerezen is of het aldus voorgestelde artikel 8.5.3.5, vierde lid, niet 
op gespannen voet staat met het eerder door de minister gehanteerde 
uitgangspunt dat in de memorie van toelichting op de Vaststellingswet 
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op blz. 4 als volgt is omschreven: «Slechts het vermijden van iedere 
wettelijke verdragsinterpretatie geeft hem (dit is de rechter) hier de 
vrijheid zich te conformeren aan zich elders afgetekende koersrichtingen 
en de mogelijkheid zelf op deze koersrichting invloed uit te oefenen. 
Door het niet beantwoorden van vragen van verdragsinterpretatie beoogt 
het ontwerp derhalve de internationale rechtseenvormigheid te 
versterken.» 

Het loutere feit dat Nederland het Atheense Verdrag nopens het perso-
nenvervoer over zee (nog) niet heeft geratificeerd, lijkt de commissie 
onvoldoende grond van het eerder in Boek 8 door de minister gehuldigde 
principe af te wijken. 

- Ad artikel 8.6.2.8a 

De commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat onderhavige 
bepaling is ingegeven door het arrest van de Hoge Raad van 15 mei 
1981, Nederlandse Jurisprudentie 1982, 237. Als deze indruk juist is, 
ware het dan niet dienstig van dit arrest in de memorie van toelichting 
melding te maken? 

- Ad artikel 8.10.2.7 

De commissie heeft geconstateerd dat krachtens onderhavige bepaling 
de vervoerder niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken van het 
schip; zulks in afwijking van het arrest van de Hoge Raad van 30 juni 
1978, Nederlands Jurisprudentie 1980, 168 naar aanleiding van artikel 
811 Wetboek van Koophandel, alsmede in afwijking van het personen-
vervoer over de binnenwateren (vergelijk het thans voorgestelde artikel 
8.5.3.5, derde lid) en het wegvervoerrecht (vergelijk de artikelen 
8.13.2.9, tweede lid en 8.13.3.8, tweede lid). Vanwaar deze afwijking? 

Hoofdstuk 1, artikel II 

- Ad artikel 8.13.2.40 

De minister heeft tijdens de behandeling van de Invoeringswet Boek 8 
B.W., eerste gedeelte (17 477) in de Eerste Kamer aan de Bijzondere 
Commissie voor de herziening van het nieuwe Burgerlijk Wetboek geant-
woord dat aanzienlijke wijzigingen in het retentierecht zouden worden 
voorgesteld. Zoals de minister bekend zal zijn, is naar aanleiding van het 
feit dat het retentierecht slechts tegenover de ontvanger, welke niet de 
vrachtdebiteur is, kan worden ingeroepen en met name niet tegenover de 
afzender artikel 18 NAVC in dier voege gewijzigd dat de vervoerder het 
retentierecht tevens tegenover de afzender kan uitoefenen (tweede lid) 
en dit niet alleen terzake het betreffende vervoer, maar evenzeer terzake 
onbetaald gebleven transportkosten uit het verleden (derde lid). 

Verdient het, gelet op het gegeven dat omwille van de praktijk gelijk-
tijdig met de invoering van het nieuwe wegvervoerrecht (WOW) in 1983 
de daarop afgestemde NAVC zijn gedeponeerd, geen aanbeveling thans 
de wettelijke regeling op het gewijzigde artikel 18 NAVC af te stemmen? 

Voorts heeft de commissie geconstateerd dat thans wordt voorgesteld 
het recht van de vervoerder goederen weigeren af te geven afhankelijk 
wordt gesteld van een eventueel op die goederen gelegd beslag. Maakt 
het beslagrecht het voornoemde recht van de vervoerder aldus niet 
illusoir? Maakt het hierbij nog verschil of het beslag vóór of na het 
moment van inontvangstneming van de goederen door de vervoerder 
heeft plaats gehad? 

Tenslotte is het de commissie opgevallen dat ten aanzien van het 
retentierecht het vervoerrecht in Boek 8 één lijn trekt, uitgezonderd het 
binnenvaartrecht; vergelijk artikelen 8.2.11, 8.5.2.59 en 8.13.2.40. 
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Hetgeen bij de commissie de vraag doet rijzen waardoor de uitzonde-
ringspositie van het binnenvaartrecht gerechtvaardigd wordt, vergelijk 
artikel 8.10.2.63. 

Hoofdstuk 2, artikel II 

- Ad artikel 8.1.1, vierde lid 

Blijkens de memorie van antwoord van de minister aan de Bijzondere 
Commissie voor de herziening van het nieuwe Burgerlijk Wetboek tijdens 
de behandeling van de eerdergenoemde Invoeringswet Boek 8 B.W., 
eerste gedeelte, zou de minister nadere aandacht schenken aan het 
vraagstuk van de omschrijving van de scheepstoebehoren (artikel 8.1.1, 
vierde lid). Het is de commissie ontgaan waaruit die aandacht thans zou 
kunnen blijken. 

Voorts heeft de minister bij voornoemde memorie van antwoord 
toegezegd voorstellen te zullen doen omtrent de benaming van het 
gemengd vervoer (afdeling 8.2.2). Ook daaromtrent treft de commissie 
geen nieuwe voorstellen aan. Overigens geeft de commissie bij de in 
zwang zijnde benamingen gemengd vervoer, intermodaal vervoer en 
gecombineerd vervoer veruit de voorkeur aan de laatste term, zijnde naar 
het oordeel van de commissie de in de praktijk meest gebruikelijke. 

- Ad afdeling 8.2.3 

De commissie heeft kennis genomen van het depot op 2 maart 1987 
ter griffie van diverse arrondissementsrechtbanken van de vernieuwde 
Algemene Voorwaarden der Federatie van Nederlandse Expeditie Organi-
saties (de zogeheten Fenex-voorwaarden). Het is de commissie daarbij 
opgevallen dat in artikel 11 van genoemde voorwaarden is bepaald dat 
de aansprakelijkheid van de expediteur wordt beperkt tot een bepaald 
bedrag per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. Ziet de minister hierin 
aanleiding de wettelijke regeling terzake aan te vullen, zo wilde de 
commissie weten? 

- Ad artikel 8.2.4.1 

Naar aanleiding van het door het Hof Amsterdam op 18 november 
1982, Nederlandse Jurisprudentie 1983, 674 gewezen arrest inzake een 
geschil naar aanleiding van een ongeval tijdens «para-sailing» rees bij de 
commissie de vraag of deze tak van sport door onderhavig artikel 
bestreken wordt. 

Hoofdstuk 3 

Niet zonder verbazing heeft de commissie geconstateerd dat naast de 
invoering van Boek 8 BW. het tweede Boek van het Wetboek van 
Koophandel zal blijven bestaan, zij het dat het merendeel der bepalingen 
zal komen te vervallen, een ander deels zal worden aangepast en een 
deel intact blijft. Is naar het oordeel van de commissie het aldus 
verkregen resultaat vanuit wetstechnisch oogpunt weinig fraai, tevens 
moet worden gevreesd dat door deze werkwijze mogelijk vergissingen en 
verwarring kan ontstaan, omdat aldus aande overzichtelijkheid en volle-
digheid, welke zo kenmerkend zijn voor Boek 8 B.W., afbreuk wordt 
gedaan. Ware het niet alsnog mogelijk de noodzakelijke resterende 
bepalingen van het Wetboek van Koophandel in Boek 8 BW. in te 
passen c.q. in te lijven? 
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Hoofdstuk 4 

1 
Het is de commissie bekend dat zich naar aanleiding van artikel 31 

CMR competentieproblemen kunnen voordoen. Een van de oorzaken van 
die problemen is de lacune in de nationale rechtssystemen, waaronder 
het Nederlandse, van adequate bevoegdheidsregels. 

Wat is in dit verband de opvatting van de minister over de door J. C. 
Schultsz gesuggereerde oplossing in diens annotatie onder het arrest van 
20 januari 1981 van het Hof Arnhem, Nederlandse Jurisprudentie 1983, 
186, ter gelegenheid van de invoering van Boek 8 B.W., artikel 126 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in dit opzicht aan te vullen? 

2 
Een in het zeerecht veelvuldig gebezigde clausule is de zogeheten 

jurisdictie-clausule. Evenals tegen de hierboven genoemde i.o.c. clausule 
bestaan tegen genoemde clausule ernstige bedenkingen aan consumen-
tenzijde; vergelijk I. H. Wildeboer, Recht door zee. 

Deelt de minister deze bezwaren? Zo ja, acht de minister de door 
Wildeboer voorgestelde oplossing, te weten het scheppen van een 
bijzondere forumbepaling, een wenselijke en praktische aanvulling van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering? 

3 
Tenslotte vraagt de commissie of en zo ja, welke regels van interna-

tionaal privaatrecht, alsmede welke regels van overgangsrecht, nog te 
verwachten zijn. 

De voorzitter van de commissie, 
Kosto 

De griffier voor dit verslag, 
Haak 
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