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19979 Invoeringswet Boek 8 B.W., tweede gedeelte

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 21 december 1989

Hoofdstuk 1. artikel 1

Artikel 8.5.2.15, tweede lid

Naar aanleiding van het artikel van Mr. Ph. H. J. G. van Huizen in het
Kwartaalbericht Nieuw BW 1989/1 over «De schaderegeling van Boek 8
Nieuw BW», welk artikel eindigt met een suggestie voor een niet te
redigeren artikel 8.5.2.15, tweede lid, vroeg de Commissie zich af of de
door Van Huizen gewenste methode van schadeberekening in feite ook al
is terug te vinden in de huidige tekst.

De Commissie wilde graag weten of ik instem met de uitleg die de
Commissie heeft gegeven van artikel 8.5.2.15, tweede lid, en dat aldus
tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van Van Huizen.

Het onderhavige probleem is er een van verdragsinterpretatie. In de
Invoeringswet is in artikel 8.5.2.15, tweede lid, nauwgezet de tekst van
artikel 4, vijfde lid onder b, van het Gewijzigd Verdrag gevolgd teneinde
iedere wettelijke verdragsinterpretatie te vermijden. Van het ook elders
gevolgde principe moet bij de onderhaige bepaling niet worden
afgeweken door alsnog in de parlementaire geschiedenis het verdrag op
dit punt te interpreteren.

Ik kan instemmen met de door de Commissie weergegeven interpre–
tatie, maar ik moet er daarbij wel op wijzen dat de interpretatie die de
rechter geeft aan de betreffende verdragsbepaling doorslaggevend zal
zijn.

Artikelen 8.5.2.47 en 47a

De Commissie heeft opgemerkt dat de artikelen 8.5.2.47 en 47a
nauwkeurig de rechten en verplichtingen van de cognossementshouder
aangeven, maar dat uit de formulering niet valt op te maken of de
cognossementshouder al dan niet geacht wordt partij bij de vervoerover–
eenkomst te worden. Daaraan heeft de Commissie toegevoegd dat niet
alleen uit rechtstheoretisch oogpunt van belang is te weten of de derde
cognossementshouder partij bij de overeenkomst wordt, maar ook om
praktische redenen, waarbij de Commissie heeft gewezen op art. 17 EEX.
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Voorop moet worden gesteld dat de nauwkeurige regeling in de onder–
havige artikelen van de verhouding tussen vervoerder en derde-cognos–
sementshouder nu juist is opgenomen om rechtstheoretische en
praktische problemen zoveel rnogelijk te vermijden. Dat tussen deze
partijen de rechten en verplichtingen van de vervoerovereenkomst, voor
zover weergegeven in het cognossement, gelden vloeit rechtstreeks uit
deze bepalingen zelf voort, niet uit het antwoord op door de Commissie
aan de orde gestelde vraag.

Daarnaast verdient opmerking dat de situatie die ontstaat door een
vervoerovereenkomst, waarbij de vervoerder uit te dier zake uit te geven
cognossementen jegens de derde-cognossementshouder gebonden,
beantwoordt aan de omschrijving van een derdenbeding als bedoeld in
artikel 6.5.3.5 lid 1, hetgeen in verband met artikel 6.5.3.5a meebrengt
dat de cognossementshouder partij wordt bij de vervoerovereenkomst,
voor zover in het cognossement weergegeven. Dit strookt ook met het
resultaat van met name artikel 8.5.2.47, dat erop neerkomt dat de
vervoerder en de derde-cognossementshouder over en weer aan de in
het cognossement belichaamde overeenkomst zijn gebonden.

Wat betreft de verhoudingen van de onderhavige artikelen tot de
artikelen 6.5.3.5 e.v. ligt in het voorgaande tevens besloten dat geen
nadere voorziening in Boek 8 nodig is geoordeeld dan in de onderhavige
artikelen reeds is gegeven.

Voor wat betreft het door de Commissie aan de orde gestelde in het
cognossement opgenomen jurisdictiebeding, dit heeft krachtens artikel
8.5.2.47 tussen partijen te gelden. De vraag waartoe in een dergelijk
geval art. 17 EEX leidt, is een vraag van uitleg van dat artikel die aan het
Hof van Justitie van de EG is overgelaten en met betrekking waartoe de
Nederlandse wet geen voorschriften kan geven.

Artikel 8.5.2.49. derde lid

De Commissie vroeg zich af of de in de door haar in het voorlopig
verslag gegeven voorbeelden nu wel of niet uitdrukkelijk aangeven dat de
eigenaar van het betreffende schip als vervoerder onder het cognos–
sement moet worden aangemerkt.

Het voorgestelde derde lid van artikel 8.5.2.49 laat het aan de rechter
ter beantwoording over of in de gegeven voorbeelden voldoende tot
uitdrukking is gebracht wie de aansprakelijke reder respectievelijk
rompbevrachter is.

Voorts wilde de Commissie weten of de «identity of carrier» clausule
nietig is of zijn gelding behoudt.

In antwoord op een vraag van de Vaste Commissie voor Justitie van de
Tweede Kamer is vastgesteld dat het te ver gaat een clausule, waarbij
een voor zijn wederpartij zonder moeite te identificeren persoon uitdruk–
kelijk een verplichting op zich neemt, nietig te verklaren. In verband
daarmee is voorgesteld de onderhavige bepaling te wijzigen. Daarbij
moet evenwel worden aangetekend dat in de gebruikelijke «identity of
carrier» clausule de houder van het cognossement volledig in het
onzekere laat wie zijn schuldenaar is. Een en ander betekent dat deze
clausule krachtens het vijfde lid van artikel 8.5.2.49 nietig is.

Artikel 629. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De Commissie meende dat hoewel artikel 629 een einde beoogt te
maken aan het misbruikvan onduidelijke jurisdictieclausules, het voorge–
stelde tweede lid onder b tot misverstanden aanleiding kan geven. De
Commissie vroeg zich af of «een afzonderlijke, niet naar algemene
voorwaarden verwijzend geschrift» niet is het cognossement als zodanig
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of een voorgedrukt charterformulier maar veeleer een tussen partijen
apart opgesteld en getypt vervoercontract.

Artikel 629 geldt uitsluitend tussen de vervoerder en een derde. Het is
dan ook deze derde die in een afzonderlijk, niet naar algemene
voorwaarden verwijzend geschrift, met de vervoerder kan overeenkomen
met het eerste lid van artikel 629 af te wijzen.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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