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HOOFDSTUK 1 , ARTIKEL I 

Artikel 8.3.3.8, lid 1 
De commissie merkt op dat de in artikel 8.3.3.8 lid 1 genoemde vorde-

ringen bij voorrang verhaalbaar zijn op een zeeschip. Houdt dit in, zo 
vroeg de commissie zich af, dat vorderingen, die bij voorbeeld tegen de 
uit hoofde van artikel 8.5.2.49 als vervoerder aangemerkte reder geldend 
kunnen worden gemaakt, bij voorrang verhaalbaar zijn op elk van de 
schepen van de reder nu in artikel 8.3.3.8, lid 1 niet specifiek naar het 
schip bij de exploitatie waarvan de vordering is ontstaan, wordt 
verwezen? Hetzelfde zou dan, zo merkt de commissie op, gelden voor de 
onder b. en c. van het eerste lid van artikel 8.3.3.8 genoemde vorde-
ringen maar weer niet voor de vorderingen, als omschreven in artikel 
8.5.1.1 lid 1 nu in het eerste gedeelte van artikel 8.3.3.8, lid 1 sub a te 
dien aanzien wordt verwezen naar het schip. 

De ondergetekende moge hier in het algemeen opmerken, dat de hier 
geschapen voorrechten, naar ook blijkt uit de verwijzing in artikel 
8.3.3.8a naar de in de achttiende titel, tweede afdeling van het derde 
Boek van het Burgerlijk Wetboek voorkomende bepaling van artikel 1185 
van dat Wetboek, te zien zijn als voorrechten op bepaalde goederen en 
dan ook van geheel andere aard zijn dan de in de artikel 1195 e.v. van 
dat Wetboek genoemde. Met vergelijke ook de artikelen 3.10.3.2 e.v. en 
3.10.4.1 e.v. van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Men zie ook het huidige 
artikel 318c Wetboek van Koophandel, waarvan ook niet wordt betoogd, 
dat de daar genoemde voorrechten op alle schepen van de reder rusten. 
De wet zou dan een merkwaardige tussenvorm van voorrechten 
scheppen: niet slechts op één vermogensbestanddeel, doch evenmin op 
alle vermogensbestanddelen van de debiteur rustende. Tevens zou de 
wet dan in strijd komen met het Verdrag van Genève dd. 25 januari 1965 
inzake inschrijving van binnenschepen, dat, hoewel ook daar niet steeds 
met zoveel woorden wordt vermeld dat de gegeven voorrechten slechts 
op één schip rusten (zie bij voorbeeld artikel 13 van het eerste bij dat 
Verdrag behorende protocol) er eveneens van uitgaat, dat de 
voorrechten niet op alle schepen des eigenaars rusten. Los van het 
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bovenstaande komt het de ondergetekende voor, dat de voorgestelde 
tekst duidelijk is: in artikel 8.3.3.8 lid 1 onder a geeft het eerste zinsdeel, 
naar de commissie terecht opmerkt, een voorrecht op het schip en er is 
geen enkele aanwijzing dat in het tweede zinsdeel opeens sprake zou zijn 
van een ander dan het vervoerende schip. De ondergetekende moge er 
ter verdere beantwoording van de vraag der commissie ook nog op 
wijzen, dat in artikel 740a van het Wetboek van Koophandel, waarnaar 
artikel 8.3.3.8, eerste lid onder c verwijst, ook uitdrukkelijk sprake is van 
vorderingen op het schip. Ook in afdeling 8.6.1 is steeds sprake van het 
schip. 

Artikel 8.5.1.6 

Het is de commissie gebleken dat bij artikel 8.5.1.6 in het gewijzigd 
voorstel van wet (nr. 10 Herdruk) helaas een foutje is blijven staan in die 
zin dat in dit artikel 6 verwezen wordt naar de artikelen 8.5.1.2 tot en 
met 8.5.1.7 terwijl het de bedoeling is te verwijzen naar de voorgaande 
artikelen (dat was de oorspronkelijke tekst in de Vaststellingswet) en er 
derhalve had moeten staan «in de artikelen 8.5.1.2 tot en met 8.5.1.5». 

De ondergetekende betreurt met de commissie de drukfout, die in 
artikel 8.5.1.6 voorkomt. De fout is echter zeer kennelijk, daar de 
memorie van toelichting geen wijziging van de oorspronkelijke tekst van 
de Vaststellingswet vermeldt en het ook wel weer zeer vreemd ware in 
artikel 8.5.1.6 te verwijzen naar een in datzelfde artikel voorkomende 
vordering en naar een artikel (art. 8.5.1.7), dat in het geheel geen 
vordering noemt. Bij de eerste zich daartoe voordoende gelegenheid zal 
de ondergetekende voor herstel van de drukfout zorgen. 

Artikel 8.5.2.49, derde lid 

Naar aanleiding van het door de Minister gegeven antwoord (memorie 
van antwoord, nr. 5 blz. 3) over de mogelijke «herleving» van de «identity 
of carrierclausule» en het nadien gepubliceerde opstel van prof. mr R. E. 
Japikse, «De zeevervoerder in Boek 8 NBW» in de bundel Ex lure, Gouda 
Quint, 1988, bleef de commissie nog met enkele vragen zitten. Is 
slechts, zo vroeg de commissie zich af, expliciete naamsvermelding van 
de reder voldoende om te kunnen spreken van een uitdrukkelijk als 
zodanig aangewezen vervoerder onder het cognossement in de zin van 
artikel 8.5.2.49, derde lid? Of voldoet ook een bepaling als «Carrier is the 
Owner of the vessel» of «The contract evidenced by this Bill of Lading is 
between the Merchant and the Owner of the vessel named herein ....» 
(clausule 17 van de Bimco liner bill of lading) waarbij de naam en het 
adres van de Owner eenvoudig is te achterhalen uit het Lloyd's Register 
of Shipping dan wel de naam van de reder van algemene bekendheid is 
omdat op het cognossement bijvoorbeeld een «Nedlloyd-schip» is 
vermeld (zie ook Japikse t.a.p. sub 13b en sub 14). 

De ondergetekende moge er hier op wijzen, dat het voorstel juist 
daarom spreekt van «uitdrukkelijk» en niet van «met zoveel woorden» om 
te doen uitkomen, dat aan de rechter ter beantwoording is overgelaten 
de vraag, of uitlatingen als door de commissie geciteerd, voldoende tot 
uitdrukking brengen wie de aansprakelijke reder respectievelijk rompbe-
vrachter is. 

Verder wilde de commissie weten of de nieuwe formulering van artikel 
8.5.2.49, derde lid, niet kan leiden tot misbruik in die zin dat een reder 
c.q. rompbevrachter te goeder trouw zonder zijn toestemming door zijn 
wederpartij bij de rompbevrachting te kwader trouw in het cognos-
sement als vervoerder aangewezen wordt, waarbij het aan de partij te 
goeder trouw niet meer is toegelaten te bewijzen dat hij zonder zijn 
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toestemming in het cognossement als vervoerder genoemd staat. Of nog 
erger, wanneer de reder en de rompbevrachter samenspannen en de niet 
dan wel minst kredietwaardige van de twee uitdrukkelijk en uitsluitend 
als vervoerder onder het cognossement aanwijzen, terwijl de krediet-
waardige partij de oorspronkelijke wederpartij van de afzender bij de 
vervoerovereenkomst was (zie ook Japikse t.a.p. sub 7). In verband 
hiermee vroeg de commissie zich af of het niet beter ware geweest de 
bewijsregeling van artikel 8.5.2.49a, eerste lid, ook uit te strekken tot het 
derde lid van artikel 8.5.2.49. 

De ondergetekende moge hier opmerken dat naar zijn oordeel het 
risico, dat iemand, die in contractuele relatie staat tot een ander, door 
deze ander in strijd met de goede trouw jegens een derde te goeder 
trouw als schuldenaar wordt aangewezen niet op die derde, doch op de 
eerstgenoemde behoort te rusten. Deze immers heeft dit risico 
geschapen. De ondergetekende moge hier ook nog wijzen op het 
principe van artikel 6.1.1.2, tweede lid, dat in zeer frappante gevallen tot 
oplossing kan leiden. Uitbreiding van de bewijsregeling van artikel 
8.5.2.49a, eerste lid, als door de commissie gesuggereerd zou naar het 
oordeel van ondergetekende er aan de andere kant juist toe kunnen 
leiden, dat er voor de volgens artikel 8.5.2.49, derde lid aangewezen 
schuldenaar een minder draagkrachtige in de plaats komt. 

Hoewel de commissie er begrip voor heeft dat de positie van de derde-
cognossementhouder te goeder trouw zo veel mogelijk versterkt moet 
worden, vermocht zij niet in te zien waarom de vervoerder onder het 
cognossement jegens een opvolgende cognossementhouder, die weet 
dat de ondertekenaar zijn bevoegdheidsgrenzen heeft overschreden, 
geen bewijs van wetenschap van overschrijding der bevoegdheids-
grenzen bij deze cognossementhouder mag leveren. Of biedt de tekst 
van artikel 8.5.2.47 lid 1 hier aan de vervoerder uitkomst omdat een 
dergelijke cognossementhouder niet meer als een regelmatig houder, die 
op rechtmatige wijze houder is geworden, kan worden aangemerkt? Zie 
ook Japikse t.a.p. sub 11. 

De ondergetekende heeft willen voorkomen dat de ondertekenaar van 
het cognossement door op een later moment van zijn onbevoegdheid 
kennis te geven, het cognossement waardeloos maakt. Overigens geldt 
dit alleen bij cognossementen ondertekend door de kapitein of de 
boekhouder. 

Naar het oordeel van de ondergetekende wordt de opvatting van de 
commissie omtrent artikel 8.5.2.47 lid 1 niet door de tekst gesteund. 

In zijn opstel (t.a.p. sub 13 a) vraagt, zo merkt de commissie op, 
Japikse zich af of een aanstelling tot agent moet gelden als «een 
verklaring of gedraging» in de zin van artikel 8.5.2.49a, lid 1. Nu, gelijk 
Japikse ook opgemerkt, de memorie van toelichting bij het onderhavige 
voorstel van wet hierover zwijgt wilde de commissie over de vraag wat 
onder «een verklaring of gedraging» moet worden verstaan gaarne nog 
enige toelichting van de minister verkrijgen. 

De vraag of een bepaalde handeling, zo moge de ondergetekende 
opmerken, als een «verklaring of gedraging» in de zin van artikel 
8.5.2.49a, lid 1, moet worden gezien is niet in haar algemeenheid, doch 
slechts van geval tot geval, te beoordelen. Een beoordeling die naar de 
mening van ondergetekende c.q. aan de rechter moet worden overge-
laten. De ondergetekende moge er op wijzen dat deze uitdrukking 
ontleend is aan artikel 3.3.2 NBW, zodat de daarop verschenen literatuur 
veelal als leidraad is te beschouwen. 

Artikel 8.5.4.2 in samenhang met artikel 8.5.1.1 lid 1 

De commissie wijst er op, dat volgens Wachter art. 8.5.4.2 lid 1 de 
bepalingen van de vijfde titel van Boek 8, dus mede artikel 8.5.1.1 lid 1 
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«van overeenkomstige toepassing» verklaart. De commissie vroeg zich af 
of deze gevolgtrekking, die er toe leidt dat de reder ook persoonlijk 
aansprakelijk wordt voor de verplichtingen die de wederpartij van de 
exploitant van het schip in de zin van artikel 8.5.4.2 aangaat, terwijl deze 
wederpartij qua positie geenszins is te vergelijken met de rompbe-
vrachter maar veeleer met een tijd- of reisbevrachter, juist is. De weder-
partij, zo merkt de commissie op, «huurt» immers het schip met kapitein 
en bemanning, weliswaar niet voor vervoer maar voor andere, speciale 
doeleinden. 

Misschien zou de algemene verwijzing naar de vijfde titel, zo merkt de 
commissie verder op, zo moeten worden geïnterpreteerd dat een thans 
wel zeer specifiek op de rompbevrachter toegesneden bepaling niet 
geacht moet worden van overeenkomstige toepassing te zijn voor een 
wederpartij als genoemd in artikel 8.5.4.2. De commissie wilde graag 
weten of de minister deze opvatting deelt. 

De ondergetekende kan zich met deze mening van de commissie 
verenigen. Overeenkomstige toepassing van artikel 8.5.1.1 is slechts 
mogelijk als de positie van de wederpartij des reders overeenkomstig de 
positie van de rompbevrachter is. 

HOOFDSTUK 1, ARTIKEL II 

Artikel 8.13.3.1 

De Nerée tot Babberich (De Beursbengel 1985, blz. 49) is van mening 
dat een persoon die achterop een motor of een (brom)fiets wordt 
vervoerd niet is aan te merken als een reiziger aan boord van een 
voertuig en derhalve zou titel 8.13.3 niet van toepassing kunnen zijn op 
dergelijke achterop zittende personen. Claringbould (Verkeersrecht 1987, 
p. 170 onder 3.2) bestrijdt deze opvatting. De commissie wilde gaarne 
de opvatting van de minister hierover weten. 

De ondergetekende moge er hier op wijzen, dat het onderhavige 
wetsvoorstel geen wijziging aanbrengt in artikel 8.13.3.1, doch kan zich 
verenigen met de mening van Claringbould. De uitdrukking «aan boord 
van» omvat naar zijn mening, evenals zulks in de artikelen 8.5.2.1 en 
8.10.2.1 het geval is, mede het vervoer op het genoemde verkeers-
middel. Men zie het in de memorie van toelichting bij de Vaststellingwet 
op p. 81 bij artikel 8.5.2.1 eerste lid opgemerkte. 

HOOFDSTUK 2, ARTIKEL II 

Artikel 8.1.1, vierde lid 

De commissie wilde graag weten hoever het overleg over het 
vraagstuk van de omschrijving van het scheepstoebehoren als genoemd 
in de memorie van antwoord (nr. 5, blz. 6) thans is gevorderd. Tevens 
wilde de commissie weten wanneer een apart voorstel van wet over de 
omschrijving van het scheepstoebehoren verwacht mag worden. 

De ondergetekende moge hier opmerken dat het vraagstuk van de 
omschrijving van het scheepstoebehoren (artikel 8.1.1, vierde lid,) nader 
zal worden bekeken bij de aanpassing van Boek 8 aan de Boeken 3, 5 en 
6 nieuw BW. Een wetsvoorstel hiertoe is thans in voorbereiding. 

Afdeling 8.2.2 

Met spijt heeft de commissie geconstateerd dat de minister het woord 
«gecombineerd» heeft gekozen boven het door de commissie voorge-
stelde woord «multimodaal» (zie Invoeringswet Boek 8 B.W., eerste 
gedeelte, kamerstukken 1 7 477, nr 105 Voorlopig Verslag, blz. 3 sub 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 979, nr. 53a 4 



1 5). Het moge dan zo zijn, rnerkt de commissie op, dat in de praktijk het 
begrip «gecombineerd vervoer» zeer vaak wordt gebruikt, in vervoerders-
en verladerskringen spreekt men nooit over een «gecombineerd 
vervoerder» in de zin van een vervoerder die over de verschillende media 
vervoert. Wenst de minister het woord «multimodaal» - dat in de interna-
tionale literatuur over (gecombineerd) vervoer steeds meer wordt 
gebruikt - niet te gebruiken omdat het (te veel) associaties opwekt met 
«Jan Modaal»? 

Deze vraag kan de ondergetekende ontkennend beantwoorden. Hij 
heeft de voorkeur gegeven aan een zij het ook niet geheel Nederlandse 
term, die reeds zeer veelvuldig in de praktijk wordt gebezigd, boven een 
in bastaard-Latijn vervatte uitdrukking. 

Artikel 8.2.3.3 

Hoewel artikel 8.2.3.3 niet door het onderhavige voorstel van wet 
gewijzigd wordt, wilde de commissie toch graag weten hoe dit artikel 
geïnterpreteerd moet worden. Houdt artikel 8.2.3.3, lid 1 in, zo vraagt de 
commissie zich af, dat de expediteur zelf moet bijhouden of de goederen 
zonder vertraging en beschadiging worden afgeleverd en, zo er 
vertraging en/of beschadiging is, dat dan de expediteur verplicht is om 
zijn opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoerovereen-
komsten hij ter uitvoering van zijn verbintenis aanging? 

Of legt het eerste lid van artikel 8.2.3.3 deze verplichting op de 
expediteur pas nadat hij door zijn opdrachtgever in kennis is gesteld van 
de vertraging of de beschadiging c.q. het verlies der goederen? De 
commissie meende dat de laatstgenoemde interpretatie de voorkeur 
verdient. 

Naar het oordeel van de ondergetekende moet deze vraag beantwoord 
worden aan de hand van de bewoording en bedoeling van de gesloten 
overeenkomst, die in de overgrote meerderheid der gevallen zeer 
uitvoerig zal zijn. Van doorslaggevend belang daarbij is of de expediteur 
bij de aflevering der goederen nog betrokken is of niet. 

HOOFDSTUK 4 

De commissie merkt op dat uit de memorie van antwoord (nr. 5 p. 8 
sub 3) blijkt dat de minister verwacht dat het wetsvoorstel ten aanzien 
van de regels van internationaal privaatrecht in de loop van dit kalen-
derjaar zal worden ingediend. De commissie wilde weten of de Minister 
nog steeds deze verwachting heeft. 

De ondergetekende kan meedelen dat de Raad van State een advies 
heeft uitgebracht inzake het wetsvoorstel nopens bepalingen van interna-
tionaal privaatrecht. Het wetsvoorstel zal zeer binnenkort bij de Tweede 
Kamer worden ingediend. 

De commissie achtte het van het grootste belang dat de Wet 
houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met 
betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht tegelijk in werking 
treedt met Boek 8 NBW. De vraag van de commissie was of de minister 
dezelfde opvatting is toegedaan. 

De ondergetekende moge er hier op wijzen, dat de bepalingen nopens 
internationaal privaatrecht, zoals die in het huidige Wetboek van 
Koophandel voorkomen voorlopig gehandhaafd blijven, zodat het hem 
onwenselijk voorkomt de invoering van Boek 9 op te houden totdat 
nieuw gecodificeerd internationaal privaatrecht in werking treedt. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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