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Hoofdstuk 1, artikel I 

Artikel 8.3.2.8 
De commissie merkt op dat dit artikel pandrecht toelaat op boekbare, 

maar niet teboekgestelde schepen en daarmee afwijkt van de op de 
opvatting van Molengraaff gebaseerde beslissing van de Hoge Raad van 
22 juni 1984, Nederlandse Jurisprudentie 1984, 651. Onderhavige 
bepaling laat zich evenwel, merkt de commissie op, 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 en haalt ter vergelijking aan A. Korthals 
Altes, Kwartaalbericht Nieuw BW. 1985/1 blz. 40. 

De ondergetekende moge er hier op wijzen, dat het onderhavige artikel 
geen antwoord geeft op de vraag of fiducia op boekbare niet teboek-
staande zeeschepen mogelijk is: het verklaart deze onmogelijk voor 
teboekstaande zeeschepen. Het komt de ondergetekende overigens niet 
wenselijk voor vooruit te lopen op Boek 3 NBW; bij de t.z.t. noodzakelijke 
aanpassing van Boek 8 aan Boek 3 zal niet alleen met deze doch ook met 
vele andere vragen rekening moeten worden gehouden en zou men op 
het onderhavige punt op Boek 3 vooruit lopen, dan ware dit ook elders 
noodzakelijk. Een voorlopig ontwerp ter aanpassing van Boek 8 staat 
reeds op stapel. De bezwaren van Korthals Altes, om de fiducia als 
«blinde passagier te doen meereizen met het schip naar alle zeven zeeën 
en vreemde havens» wegen naar het oordeel van de ondergetekende niet 
zo zwaar daar niet teboekstaande schepen niet in het bezit van een 
zeebrief kunnen komen. 

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, zo merkt de commissie op, dat de minister zich op het 
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standpunt stelt dat de thans voorgestelde regeling geen wijziging behelst 
van het huidige recht. 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 gemotiveerde wijziging zou betekenen van het huidige recht. 

De ondergetekende moge hier opmerken dat, wanneer men uitgaat 
van de opvatting dat de kosten als in bovengenoemd arrest bedoeld, 
thans ook bij voorrang verhaalbaar zijn op een in aanbouw zijnd schip, de 
rang van deze vordering inderdaad verlaagd is. Artikel 8.3.3.8 bepaalt 
immers uitdrukkelijk, dat dit artikel niet van toepassing is op in aanbouw 
zijnde schepen, zodat de vordering ten hoogste verhaalbaar zou zijn uit 
hoofde van artikel 1185 B.W. jo artikel 8.3.3.8a en daardoor in rang 
lager zou zijn dan de vorderingen uit artikel 8.3.3.8. Dat de vorderingen 
genoemd in het huidige artikel 1185 B.W. lager zijn geplaatst dan die uit 
artikel 8.3.3.8 is gegrond op de overweging, dat gelijke rang daarmee de 
laatstgenoemde voorrechten te zeer aan waarde zou doen inboeten. Het 
is ook uit dien hoofde dat het huidige recht deze voorrechten in het 
geheel niet op schepen van toepassing acht (art. 318c laatste lid 
Wetboek van Koophandel). Afwijking ten nadele van de schuldeisers, 
genoemd in artikel 1185 B.W. bevat het wetsvoorstel naar het oordeel 
van de ondergetekende dan ook niet. 

Artikel 8.4.2.20 
De commissie vraagt zich af of de minister kennis heeft genomen van 

het indringende en gemotiveerde betoog van B. Wachter (Gratia 
Commercii, blz. 421 e.v.), welk betoog strekt tot schrapping van artikel 
8.4.2.20 en zo dit het geval is vraagt de commissie zich af om welke 
reden de minister van de wenselijkheid van de conclusie van het betoog 
niet overtuigd is. 

Na ampele overweging is de ondergetekende tot de conclusie 
gekomen dat de positie van de kapitein niet zozeer afwijkt van die van 
andere werknemers, dat een zeerechtelijk particularisme hier gerecht-
vaardigd ware. Hij stelt derhalve voor de mening van Wachter te volgen 
en artikel 8.4.2.20 te doen vervallen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis 
voor artikel 8.9.2.14. De aanpassing van de artikelen 342 tweede lid en 
782 derde lid Wetboek van Koophandel (blzz. 69 en 76 van het 
Wetsvoorstel) vervalt eveneens. Deze leden komen te vervallen. 

Artikel 8.5.1.1 
De commissie, kennis genomen hebbend 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, 
vraagt zich af of tussen het aanvankelijke en thans voorgestelde 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, zo merkt de commissie op, ingevolge 
artikel 8.5.2.49, tweede lid, derde zin, de reder op gelijke voet als de 
bevrachter aansprakelijk gesteld mits het schip niet in rompbevrachting 
is uitgegeven. 

De ondergetekende moge er hier op wijzen dat het nieuw voorgestelde 
systeem zeer sterk afwijkt van het aanvankelijk voorgestelde. De 
bezwaren tegen dit laatste systeem naar voren gebracht betroffen niet 
zozeer de aansprakelijkheid van de reder uit hoofde van cognossement 
doch die voor de vele en zeer zware verplichtingen die een bevrachter in 
iedere haven moet aangaan: havenrechten, liggelden, de zeer hoge 
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kosten van belading en lossing (door het F.I.O.S. beding komen deze 
steeds meer ten laste van de bevrachter), van ravitaillering en voorzien 
van bunkers, de reparatiekosten enz. In het eerst voorgestelde systeem 
werd de reder voor al deze kosten waarmee natuurlijk bij de vaststelling 
van de charterprijs geen rekening werd gehouden daar zij door de 
bevrachter moeten worden voldaan) aansprakelijk en zij konden op het 
schip worden verhaald. Het zijn deze in het overleg met belangheb-
benden met nadruk naar voren gebrachte en in hun ongunstige conse-
quenties in de memorie van toelichting bij dit Wetsvoorstel vermelde 
argumenten die de ondergetekende ertoe hebben gebracht het systeem 
te wijzigen. Ten aanzien van de aansprakelijkheden voortvloeiend uit het 
afgeven van een door de kapitein ondertekend cognossement ligt de 
positie echter heel anders. Teneinde de handel zo vlot mogelijk te doen 
verlopen moet aan dit document een zo groot mogelijke waarde worden 
toegekend hetgeen aansprakelijkheid van de reder en verhaal op het 
schip (men zie inderdaad artikel 8.3.3.8, eerste lid onder a) tot een 
noodzakelijkheid maakt. De reder weet dat uit de afgifte van het cognos-
sement voor hem zware verplichtingen kunnen ontstaan doch hij weet 
tevens tot welk bedrag deze uit hoofde van titel 8.7 beperkt zullen zijn. 
Bovendien zijn zij, gezien de artikelen betreffende de verjaring slechts 
van korte duur. 

Artikel 8.5.2.49, derde lid 
De commissie merkt op dat in de literatuur en rechtspraak steeds 

sterkere weerzin tegen de effecten van de zogeheten identity-of-carrier-
clausule bestaat, waarvoor de commissie verwijst naar de 
Advocaat-Generaal Haak in diens conclusie voorafgaande aan het arrest 
van de Hoge Raad van 30 november 1979, Nederlandse Jurisprudentie 
1980, 340. 

Naar de mening van de commissie wordt echter in het thans voorge-
stelde artikel 8.5.2.49, derde lid 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. 

De ondergetekende deelt deze vrees van de commissie niet. Het 
bezwaar tegen de identity-of-carrier-clausule is er in gelegen dat zij de 
houder van het cognossement volledig in het onzekere laat wie zijn 
schuldenaar is. In de eerste plaats moet hij er achter zien te komen of 
het schip al dan niet eigendom is van de ondertekenaar van het cognos-
sement, of aan deze in rompbevrachting is uitgegeven, en vervolgens zal 
hij c.q. deze eigenaar of rompbevrachter moeten kunnen traceren, 
waarbij hij, vooral wat betreft de rompbevrachter, is aangewezen op 
medewerking van scheepszijde die niet steeds met grote bereidwilligheid 
en vooral niet met juistheid en spoed zal worden gegeven. Deze overwe-
gende bezwaren doen zich in het geval van artikel 8.5.2.49, derde lid niet 
voor. De identiteit van de reder is uit het scheepsregister kenbaar en de 
identiteit van de rompbevrachter moet uit het cognossement duidelijk 
kenbaar zijn. Het zou naar het oordeel van de ondergetekende te ver 
gaan een clausule, waarbij een voor zijn wederpartij zonder moeite te 
identificeren persoon uitdrukkelijk een verplichting op zich neemt, nietig 
te verklaren. In de gebruikelijke «identity-of-carrier-clausule» is dit 
geenszins het geval en deze zal dus door het vijfde lid van artikel 
8.5.2.49 met nietigheid worden getroffen. 

Artikel 8.5.3.5 
De commissie wijst er op dat het wetsvoorstel de vraag van de 

gedeelde causaliteit bij een, naast handelen van de vervoerder dat tot 
schade leidde, optreden van een dergelijk handelen van een derde, is 
beantwoord als in het personenvervoer over de weg en de spoorwegen. 
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Naar aanleiding van deze ingeslagen weg is bij de commissie de vraag 
gerezen 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 
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 onderwerp derhalve de internationale rechtseenvormigheid te 
versterken.» Het loutere feit dat Nederland het Atheense Verdrag nopens 
het personenvervoer 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. 

De ondergetekende moge hierop antwoorden dat, daar Nederland dit 
verdrag niet ratificeerde, naar zijn oordeel niet behoeft te worden 
gevreesd dat de Nederlandse wet gebezigd zal worden bij de interpre-
tatie daarvan. 

Ware de tekst van het Atheense Verdrag woordelijk gevolgd dan zou 
de duidelijke discrepantie met het overige vervoersrecht bovendien tot 
de opvatting kunnen leiden dat de Nederlandse wetgever, zich van dit 
verschil duidelijk bewust zijnde, gekozen heeft voor interpretatie van het 
Verdrag in die zin dat schuld van een derde wordt meegewogen bij het 
vaststellen van de aansprakelijkheid van de vervoerder. Ook dan zou - zo 
men in het buitenland al aandacht zou willen besteden aan een Neder-
landse opvatting omtrent een door het Verdrag niet opgeloste interpreta-
tievraag, terwijl Nederland dit verdrag niet ratificeerde - het door de 
commissie gesignaleerde gevaar kunnen optreden. 

De ondergetekende hecht hier groot belang aan uniformiteit tussen de 
verschillende vormen van personenvervoer. 

De ondergetekende moge er bovendien op wijzen dat het allicht 
mogelijk is bij een eventuele herziening van het Atheense Verdrag aan dit 
vraagstuk aandacht te geven. 

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, zo vraagt de commissie zich af, van dit arrest 
in de memorie van toelichting melding te maken? 

De ondergetekende is tot opneming van dit artikel overgegaan op 
grond van de aan artikel 8.5.1.3 ten grondslag liggende gedachte dat de 
aanvaller, die met een «parallelsprong» zijn contractuele wederpartij 
aanvalt, zich de gesloten overeenkomst zal zien tegengeworpen. 
Dezelfde gedachte ligt weliswaar ten grondslag aan het door de 
commissie naar voren gebrachte arrest, doch daar dit uitgaat van een 
niet in de hulpovereenkomst uitdrukkelijk aanvaard risico ligt het accent 
in dit arrest geheel anders. 

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, Nederlandse 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, zo vraagt de 
commissie zich af, deze afwijking? 
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De ondergetekende moge er hier op wijzen dat in het zeerecht de 
vervoerder niet instaat voor verborgen gebreken van het schip (art. 
8.5.2.10) doch slechts een verplichting heeft tot «due diligence». Deze 
verplichting wordt voor het binnenschip in artikel 8.10.2.7, tweede lid, 
nader gespecificeerd doch houdt, naar de commissie terecht opmerkt, 
niet in het instaan voor het schip. 

Waar zowel het onderscheid tussen zee- en binnenschip steeds 
moeilijker te maken valt en ook het varen op zee- en binnenwater steeds 
meer wordt gecombineerd, achtte de ondergetekende het wenselijk geen 
principieel verschil op het door de commissie aangevoerde zo belangrijke 
punt te maken. Uniformiteit in het «natte recht» lijkt hem hier zeer 
belangrijk. Hij moge daarbij bovendien opmerken dat artikel 811 
Wetboek van Koophandel niet van dwingend recht is en er in vele 
binnenvaartovereenkomsten van wordt afgeweken. In het vervoer van 
personen prevalere naar het oordeel van de ondergetekende echter het 
belang van de passagier (artikel 8.10.3.5 derde lid en 8.13.3.8 tweede 
lid). 

Het instaan voor de «wegwaardigheid» van het voor het vervoeren van 
goederen over de weg gebezigde voertuig (artikel 8.13.2.9 tweede lid) is 
gebaseerd op artikel 17 lid 3 van het Verdrag betreffende het interna-
tionale vervoer van goederen over de weg (CMR). 

Hoofdstuk 1, artikel II 

Artikel 8.13.2.40 
De commissie wijst er op dat naar aanleiding van het feit dat het 

retentierecht slechts tegenover de ontvanger, welke niet de vrachtde-
biteur is, kan worden ingeroepen en met name niet tegenover de 
afzender, artikel 18 NAVC in dier voege is 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). 

De ondergetekende moge hier in de eerste plaats opmerken dat het 
onderhavige artikel het recht van retentie slechts toekent jegens de 
ontvanger die wel de vrachtdebiteur is en niet jegens de ontvanger die, 
daar een ander - veelal de afzender - vrachtdebiteur is, zelf geen vracht 
is verschuldigd. 

De positie van de vrachtrijder is echter sinds de opstelling van de 
Vaststellingswet die van de binnenvaarder (artikel 8.10.2.63) zo zeer 
genaderd, dat de ondergeteivende voorstelt ook in het retentierecht 
tussen deze beide vervoerstakken geen verschil te maken en derhalve de 
woorden 'door de ontvanger' te doen vervallen in artikel 8.13.2.40, 
tweede lid. 

De commissie vraagt zich af of het, gelet op het gegeven dat omwille 
van de praktijk gelijktijdig met de invoering van het nieuwe wegvervoer-
recht (WOW) in 1983 de daarop afgestemde NAVC zijn gedeponeerd, 
geen aanbeveling verdient thans de wettelijke regeling op het gewijzigde 
artikel 18 NAVC af te stemmen. 

Het komt de ondergetekende ten ene male onrechtvaardig voor, dat 
een ontvanger die aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, de hem 
toegezonden goederen niet kan ontvangen, omdat uit overeenkomsten, 
waaraan hij volkomen vreemd is, nog verplichtingen voortvloeien van zijn 
afzender, die jegens hem aan zijn verplichtingen voldeed. 

Voorts heeft de commissie geconstateerd dat thans wordt voorgesteld 
het recht van de vervoerder om te weigeren goederen af te geven afhan-
kelijk wordt gesteld van een eventueel op die goederen belegd beslag. 
Maakt het beslagrecht het voornoemde recht van de vervoerder aldus 
niet illusoir, zo vraagt de commissie zich af. 
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Het recht van de vervoerder afgifte te weigeren aan een derde wordt 
inderdaad, zo moge de ondergetekende de mening der commissie onder-
schrijven, sterk beïnvloed door een uit de vervolging van het beslag 
voortvloeiende rechterlijke beslissing tot afgifte aan de beslaglegger. Het 
is hier echter, naar het oordeel van de ondergetekende, aan het oordeel 
van de rechter over te laten om, rekening houdend met alle hem bekende 
omstandigheden, de belangen van partijen tegen elkaar af te wegen. Hij 
zal daarbij in het oog moeten houden dat het voor een willekeurige 
buitenstaander toch wel uitzonderlijk bezwaarlijk is de beschikking over 
zijn allicht bederfelijke - goederen te verliezen door het enkele feit dat 
deze onderwerp uitmaken van een vervoerovereenkomst. 

Wat betreft de vraag van de commissie of het hierbij nog verschil 
uitmaakt of het beslag vóór of na het moment van inontvangstneming 
van de goederen door de vervoerder heeft plaats gehad, moge de onder-
getekende er nog op wijzen dat een beslag vóór het moment van inont-
vangstneming de vervoerder op grond van artikel 8.13.2.40, derde lid, 
zijn recht om afgifte te weigeren allicht zal doen verliezen. De ondergete-
kende moge er hier nog op wijzen dat het irrelevant is of het beslag vóór 
dan wel na de weigering tot afgifte wordt gelegd. Het is 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. Dit deed bij de commissie de vraag rijzen 
waardoor de uitzonderingspositie van het binnenvaartrecht gerecht-
vaardigd wordt. 

De ondergetekende moge er hier op wijzen dat de positie van de 
binnenvaarder, wiens schip herhaaldelijk zonder dat hij daar zelf bij 
tegenwoordiger is, door een economisch zeer veel sterkere afzender 
wordt beladen, jegens die afzender zo zwak is dat hij slechts zeer zelden 
gebruik zal kunnen maken van het hem in artikt' 8.10.2.56, zevende lid, 
toegekende recht het vertrek van het schip op te schorten. 

Door het hem toegekende recht van retentie voor de door de afzender 
niet betaalde vracht wordt getracht de binnenvaartvervoerder hier 
althans enige bescherming te geven. De ondergetekende moge hier 
thans verwijzen naar de hierboven voorgestelde wijziging van artikel 
8.13.2.40, tweede lid. 

Hoofdstuk 2, artikel II 

Artikel 8.1.1, vierde lid 
De commissie wijst er op dat 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 eerderge-
noemde Invoeringswet Boek 8 B.W., eerste gedeelte, de minister nadere 
aandacht zou schenken aan het vraagstuk van de omschrijving van het 
scheepstoebehoren (artikel 8.1.1, vierde lid). Het is de commissie 
ontgaan waaruit die aandacht thans zou kunnen blijken. 

De ondergetekende heeft na zijn bovenvermelde toezegging grote 
aandacht besteed aan de vraag wat als scheepstoebehoren en wat als 
scheepsbestanddeel moet worden beschouwd. Daarbij is gebleken dat 
het door de Eerste Kamer der Staten-Generaal naar voren gebrachte 
voorbeeld van in een schip ingebouwde duikinstallatie geenszins op 
zichzelf staat. Overleg met de betrokken belanghebbenden heeft hem tot 
de overtuiging gebracht dat een oplossing - zo zij al in alle gevallen 
bevredigend zal kunnen zijn - slechts mogelijk zal zijn na diepgaand 
overleg met reders, hypotheekbanken, notarissen, scheepsbouwers, 
leveranciers van allerhand onderdelen enz. Dit overleg is door de 
regeringscommissaris reeds aangevangen doch zal door hem nog 
intensief moeten worden voortgezet. Het is de ondergetekende derhalve 
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onmogelijk thans reeds tot definitieve goed gefundeerde voorstellen te 
komen. 

Hij stelt zich echter voor zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel 
dienaangaande bij de Staten-Generaal in te dienen: in de betrokken 
gevallen (die op het geheel gezien toch slechts uitzonderingen zijn) zijn 
belanghebbenden wanneer zich moeilijkheden voordeden, tot nog toe tot 
oplossingen kunnen komen, zodat het de ondergetekende ten ene male 
onraadzaam voorkomt de invoering van Boek 8 door te wachten op de 
uitkomst van het onontbeerlijke overleg langer op te houden. 

De commissie wijst er voorts op dat de minister bij voornoemde 
memorie van antwoord heeft toegezegd voorstellen te zullen doen 
omtrent de benaming van het gemengd vervoer (afdeling 8.2.2). Ook 
da aromtrent 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. 

De ondergetekende sluit zich gaarne bij dit voorstel der commissie aan 
en zal de gevraagde terminologie bezigen. 

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 ter zake aan te vullen, zo wilde de 
commissie weten. 

De ondergetekende ziet deze aanleiding niet: het komt hem beter voor 
dat de wetgever zich zoveel mogelijk beperkt in het vaststellen van 
maximumbedragen van aansprakelijkheid. In het onderhavige geval klemt 
dit volgens hem nog meer, daar het onderscheid tussen vervoerder en 
expediteur herhaaldelijk zeer moeilijk is te maken en strijd met verdragen 
dus allicht ter sprake zal kunnen komen. Bovendien verrichten expedi-
teurs zeer vele handelingen die slechts zeer zijdelings in verband staan 
met het onderwerp van Boek 8: het vervoeren van goederen. 

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 c nderhavig artikel 
bestreken wordt. •, 

De ondergetekende beantwoordt deze vraag bevestigend. De 
bestuurder van de auto of motorboot die de parachutist voortrekt 
verbindt zich immers tot het vervoer van die parachutist. 

Hoofdstuk 3 

Niet zonder verbazing heeft de commissie geconstateerd dat naast de 
invoering van Boek 8 B.W. 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 
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moet worden gevreesd dat er door deze werkwijze mogelijk vergissingen 
en verwarring kan ontstaan, omdat aldus aan de overzichtelijkheid en 
volledigheid, welke zo kenmerkend zijn voor Boek 8 B.W., afbreuk wordt 
gedaan. Ware het niet alsnog mogelijk zo vraagt de commissie zich af de 
noodzakelijke resterende bepalingen van het Wetboek van Koophandel in 
Boek 8 BW. in te passen c.q. in te lijven? 

De ondergetekende deelt de teleurstelling der commissie geheel. De in 
het tweede boek van het Wetboek van Koophandel resterende 
bepalingen betreffen echter bepalingen van niet-privaatrechtelijke aard, 
dan wel van internationaal privaatrecht, die in afzonderlijke wetten zullen 
worden opgenomen. Voorts betreffen zij bepalingen van arbeidsrecht die 
t.z.t. alsnog in Boek 8 zullen worden opgenomen en bepalingen van 
verzekeringsrecht, die al dan niet hun plaats zullen vinden in boek 7 BW. 
Enkele algemene bepalingen blijven ter omraming daarvan noodzakelijk. 

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? 

De ondergetekende heeft aan de gedane suggestie voldaan door voor 
te stellen artikel 630 van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering te 
doen luiden als op bladzijde 85 van kamerstuk 19 979 vermeld. 

2. De commissie wijst er op, dat in het zeerecht veelvuldig een 
zogenaamde jurisdictie-clausule voorkomt, waartegen ernstige beden-
kingen aan consumentenzijde bestaan. 

De ondergetekende deelt deze bezwaren en trachtte deze te onder-
vangen door artikel 629 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering te doen luiden als op blz. 84/85 van kamerstuk 19 979 vermeld. 

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 ondergetekende deelt mede dat ten aanzien van de regels van 
internationaal privaatrecht een wetsvoorstel ten departemente in voorbe-
reiding is. Verwacht mag worden dat het in de loop van dit kalenderjaar 
zal worden ingediend. 

Het overgangsrecht is neergelegd in het wetsvoorstel Invoeringswet 
Boek 8 BW., vierde gedeelte, welk wetsvoorstel thans voor advies bij de 
Raad van State is. 

De ondergetekende maakt van deze gelegenheid gebruik om bij de 
Nota van Wijziging nog enige noodzakelijk gebleken aanvullingen op het 
wetsvoorstel te geven alsmede drukfouten te verbeteren. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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